
Fejezetek az eke és a szántás Balaton környéki történetéből 

A földművelés az emberiség egyik legjelentősebb vív
mánya, mely a létfenntartás esetlegességét lényegesen 
korlátozta. Megfelelő számítások alapján kimutatták, 
hogy egy gyűjtögető vadásznak 20 km2-re van szüksége 
ahhoz, hogy megélhessen, ugyanakkor ezen a területen 
6000 földműves termelheti meg a maga számára a sok
féle élelmiszert. Ha az emberiség a halász-vadász-gyüj-
tögető életformán nem lépett volna túl, akkor Földünk 
mindössze harmincmillió embert tudna eltartani. A kö
zel négymilliárd ember életét közvetlenül vagy közvetve 
nagyobbrészt a kultúrnövények tartják fenn, melyek 
jelentősége az emberiség történetének utóbbi tízezer 
esztendejében egyre fokozódó mértékben növekedett.1 

Ma már egyre világosabban látjuk, hogy a földmű
velés történeti korszakait nem az különbözteti meg, hogy 
mit, hanem hogy milyen eszközökkel és milyen társa
dalmi-gazdasági körülmények között termelnek. Egy 
korszak földművelésének eszközkészletéből főbb vona
laiban meghatározhatjuk a termelés menetét és helyt
álló következtetéseket vonhatunk le annak struktúrá
jára, társadalmi és gazdasági vonatkozásaira. Kétség
telen az, hogy a földművelés legfontosabb eszköze az 
eke, amely az ember munkaerején kívül az állatokét is 
bekapcsolta a terméshozam ugrásszerű növelésébe. 

Tanulmányozása azonban, különösen ami a régebbi 
korokat illeti, rendkívül nehéz. Hiszen a legkorábbi, 
terjesen fából készült példányoknak nálunk nem maradt 
nyoma,2 így csak közvetett adatokra, analógiákra tá
maszkodhatunk, ha a Kárpát-medence legrégibb ekéi
nek nyomát vizsgáljuk. A La Tène korban megjelenő 
ekevasak, majd a csoroszlyák az egyetlen biztos tám
pontjaink, melyekből már az egész eke formájára kö
vetkeztethetünk. Az ekére vonatkozó leletek a római 
korban különösen a Dunántúlon, de itt is elsősorban a 
Balaton környékén megszaporodnak (ekevas, csorosz
lya, ekehúzó lánc). Itt az is különösen fontos, hogy 
csaknem valamennyi előkerült vas ekealkatrész lelő
helyét ismerjük és az országos átlagnál sokkal több a 
jól meghatározható lelet a veszprémi Bakonyi Múzeum
ban és a keszthelyi Balatoni Múzeumban. 

A magyar középkorban a tárgyi adatok száma rend
kívül kicsiny ugyan, de a korai feljegyzések segítségé
vel ezeket jól ki lehet egészíteni. Az újkorban pedig rá 
lehet mutatni az eke technikai fejlődésének néhány sajá
tosságára, készítésének helyi gyakorlatára. Mindez 
azonban meglehetősen esetlegesen gyűlt adatokra tá
maszkodhat csupán, ezért nem lehet többre vállalkozni, 
mint egyes fejezetek megrajzolására, de a tárgyi anyag 

viszonylagos gazdagsága mellett is le kell mondanom 
egy összefüggő egységes kép felvázolásáról. 

A Balaton környékén elsősorban az egykori Veszp
rém, Somogy és Zala megyék területét, annak is főleg 
a Balatonhoz közelebb eső vidékeit értem, de amennyi
ben az összehasonlítás úgy kívánja, a vizsgálódást az 
egész Dunántúlra kiterjesztem, sőt szükség szerint tá
volabbi analógiákra is utalok. 

1. AZ EKE HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE AZ 
ŐSKORBAN 

Mivel közvetlen tárgyi bizonyítékaink nincsenek, ezért 
az alábbi közvetett adatokra támaszkodhatunk: 

A gabonamagleletek, különösen ha nagyobb szám
ban fordulnak elő, akkor azok már földművelés fej
lettségéről tanúskodnak. Eddig a neolitikumból a Ba
laton környékén kevés gabonamaglelet került elő. 
Ilyen a Zánka-Vasútállomás vonaldíszes kerámiájú 
kultúrába tartozó lelőhely, ahol 1964-ben törpebúzát 
és árpát találtak.3 A korai vaskorban Keszthely-Dobogó 
és Siófok-Balatonszéplak környékén tártak fel árpát és 
kölest.4 Természetesen tudom azt, hogy a leletek nagyon 
esetlegesek, mégis feltűnő az, hogy a Duna vagy a Tisza-
mellékéhez képest viszonylag a Balaton környékéről 
milyen kevés korai gabonamaglelettel rendelkezünk. 

Az ekés művelés másik jellemzője a gabonama
gok nagy mennyiségű előfordulásán kívül az állatok, 
elsősorban a szarvasmarha háziasítása, mert ez eset
ben annak vonóállatként való alkalmazását is feltételez
hetjük. Jelenlegi ismereteink szerint a szarvasmarha 
domesztikációja a Tiszántúlon már a neolitikum ele
jén kezdődött. A Dunántúlon a vonaldíszes kerámia 
zselizi csoportjában találkozunk vele. Ekkor már a 
szarvasmarha a leggyakoribb háziállat, és a feltárt 
csontok azt mutatják, hogy a sertés és a juh csak ezután 
következik, míg a vadállatok száma 10—20% lehetett. 
A rézkori lengyel kultúrában ugyancsak a szarvasmarha 
dominált, a ló azonban még teljesen hiányzott. A szarvas
marha jelentősége az egész bronzkoron át tovább foly
tatódott. Ezek szerint a Balaton környékén is a neo
litikum második felétől számolhatunk a szarvasmarha 
háziasításával, de e korból a vonóállatként való alkal
mazását még nem tudjuk kétséget kizáróan igazolni.5 

Végül a harmadik kritérium: voltak-e a domeszti-
kált állatokkal vontatott teherhordó és közlekedési 
eszközök, mert ha igen, akkor feltételezhető, hogy az 
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eke valamilyen kezdetleges formáját is már szarvas
marhák vontathatták. E kérdéssel az utóbbi két év
tizedben a magyar régészeti irodalom részletesen fog
lalkozott.6 E tanulmányok azt bizonyítják, hogy a kere
kes kocsi, melynek modelljeit már a III. évezred máso
dik feléből ismerjük, elterjedtek lehettek. Fettich Nándor 
térképe szerint ezek közül csak kettő származik a Dunán
túlról (Budakalász, Gyulaj) azokat is a Duna közelé
ben tárták fel. Jelenlegi adataink szerint tehát a Balaton 
környékéről nem ismerjük a III—II. évezredből elő
fordulását. 

A fenti adatok esetlegessége nem enged határozott 
következtetést az ekés kultúra három kritériumának a 
Balaton környékén való meglétével, illetve hiányzásával 
kapcsolatban. Annyit azonban kellő fenntartással meg 
lehet állapítani, hogy az eddigi adatok szerint a neoliti-
kumban és a bronzkorban, mintha a Balaton környéke 
földművelése elmaradottabb lenne, mint a Duna mente 
és a Kárpát-medence keleti, alföldi fele. Ezért adatok 
hiányában nehéz azt állítani, hogy ezekben a korokban 
e területen ekés földművelésről beszélhetnénk, ugyan
akkor, amikor a fentebb felsorolt területeken azt min
den valószínűség szerint fel lehet tételezni. 

2. A KELTA KORSZAK EKÉI 

Közép-Európában a hallstatti-korszak végétől egyre 
zordabbá vált az időjárás, csökkent a gabonaneműek 
számára kedvező tenyészidő. Ezért a korábbi időszak
tól eltérően a szántás segítségével a talajt minél jobban 
igyekeztek kiszárítani. Az eddigi gabonaneműek mel
lett megnövekedett a zab és a rozs jelentősége, mert 
ezek jobban bírták a nedvességet, a hideget és a meg
rövidült tenyészidőt.7 Mindezeknek a gabonaneműek-
nek általában mélyebb szántás kellett, amit a teljesen 
fából készült ekével nem lehetett megfelelően elvégezni. 
Ehhez pedig olyan vashegyű ekére volt szükség, amit 
i. e. a 4. században a Kárpát-medencében megjelent 
kelták hoztak magukkal. 

A kelták első hulláma a Dunántúl északnyugati ré
szét érintette,8 a második hullám a 3. század első év
tizedeiben jelentkezett és ez általában elérte a Balaton 
északi partvonalát, majd nemsokára egészen a Dráva 
vonaláig kiterjeszkedett a kelta uralom. 

A kisszámú magyarországi tervszerű kelta ásatások 
mindeddig nem vetettek megfelelő fényt a társadalmi 
tagozódásra, de ez feltételezhetően aligha lehetett más, 
mint az, ami a Csehszlovákia területén feltárt kelta 
temetőkből kielemezhető. Ezek szerint i. e. a 3—2. szá
zadban a következő rétegeket lehet megállapítani: 
1. Katonák 25 % ; 2. Gazdag asszonysírok katonák kö
zelében 6—10%; 3. Közepes gazdagságú sírok (1— 
2 tárgy) 25—40%; 4. Szegény sírok (egy lelet: gyűrű, 
karperec) 13—25%; 5. Melléklet nélküli sírok 8—16%.9 

Feltételezhető, hogy a 3—4. pont alattiak legnagyobb
részt földművelők és kézművesek lehettek, ami azt je
lenti, hogy vidékenként a lakosság 38—65%-át tették 
ki. Elsősorban ezek között kell keresnünk a leigázott 
őslakosságot is. 

1. Kelta ekevas. Somlóhegy. KBM. Ltsz. 64.967.1. 
1. Keltische Pflugschar. Somlóhegy. Balaton-Museum, Keszthely, Inven

tarnummer 64.967.1. 
1. Fer de charrue celtique. Somlóhegy, KBM (Musóe de Balaton de Keszt

hely) No 64.967.1 
I. Кельтский лемех. Шомлохедь. КБМ. инв. н. 64. 967. I. 

A kelták földművelése már a korai korszakokban is 
kiterjedt volt és idővel jelentősége egyre fokozódott. 
Polybios, aki az i. e. 2. évszázadban Cisalpinát beutazta, 
elragadtatással ír a kelták gazdagságáról, különösen a 
gabonaneműek olyan bőségéről, amit máshol még el
képzelni is nehéz. Az oppidumok lakóinak legnagyobb 
része földművesek és kézművesek közül került ki és a 
kelta hódítók, a görögök és rómaiak által rettegett 
„gall veszedelem" népének döntő többsége békésen 
művelte a földet. Ezt támasztja alá Strabo leírása is, 
aki gondos és szorgalmas földművelőknek mondja 
őket.10 Az egész Európából rendelkezésre álló hiteles 
ásatások arról tanúskodnak, hogy a vándorló kelták 
megtelepedésük után azonnal rendszeres földművelés
hez kezdtek. Leginkább búzát és árpát termeltek.11 

A keltákról szóló irodalom egyértelműen Nyugat- és 
Közép-Európa első kovács népének tartja őket. Nagy a 
szerepük a napjainkig használt vaseszközök elterjesz
tésében. Nekik tulajdonítható a vas rúdakba való kiko-
vácsolása. I. e. a 4. században a különböző vaseszközök 
előállítását iparszerűen űzték. Amikor a Dunántúlt 
meghódították, vasművességük már tetőpontján ál
lott.12 

A kelták voltak az elsők Európában, akik a hosszú, 
keskeny formájú ekevasat rendszeresen használták és 
egész Közép-Európában elterjesztették. Pengéjük leg
nagyobb szélessége csupán egynegyede vagy egyötöde 
a teljes hosszúságnak. Szárnyas megerősítésük és ezek 
zártságában területenként jelentős különbségek ész
lelhetők. Kutatásaim során sikerült kimutatnom az eke-
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vas egyes példányait a mai Angliában, Franciaország
ban, Hollandiában, Németországban, Ausztriában, 
Olaszországban, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, te
hát mindazokon a helyeken, ahol a kelták megfordul
tak és hosszabb ideig éltek.13 

A Kárpát-medencében is többfelé megtaláljuk. így 
legkeletebbre Munkács környékén, ahol még a szá
zad elején is tártak fel ebből a formából,14 majd a szov
jet régészek az utóbbi években jelentős ásatásokat vé
geztek és nagy mennyiségben találtak ilyen ekevasa
kat.15 A Tiszántúl északkeleti részéből ugyancsak isme
rünk néhány példányt, de a legjelentősebb leletegyüttes 
Alsószentiván pusztáról (Fejér m.) származik és ezt a 
székesfehérvári István király Múzeumban őrzik. 

A Balaton környékéről ismert példányok valamilyen 
formában Darnay Kálmán nevéhez fűződnek. Sajnos 
a háború pusztítása következtében nem találtam meg 
valamennyit : 

Ekevas. Somlóhegy. Veszprém m. Balatoni Múzeum Keszt
hely. Ltsz: 64.967.1. (1. kép). Ékformájú, feltehetően erősen 
elhasználódott példány. Lefelé egyre jobban keskenyedik. 
Hossza: 17,8 cm, szélessége 4,8 cm. Darnay Kálmán a 
somlóhegyi őskori telepen nagyjelentőségű gyűjtést végzett a 
múlt század utolsó évtizedeiben, amikor a szőlőforgatások 

2. Kelta ekevasak a. Csabrendek. KBM. Ltsz. 64.937.1. b. Kaposmérő. 
KBM. Ltsz. 70.96.1. 

2. Keltische Pflugscharen, a) Csabrendek, Balaton-Museum, Keszthely, 
Inventarnummer 64.937.1. b) Kaposmérő, Balaton-Museum, Keszthely, 
Inventarnummer 70.96.1. 

2. Fers de charrue celtiques, a) Csabrendek, KBM, No 64.937.1.— b) Ka
posmérő, KBM, No 70.96.1 

2. Кельтские лемеха 
а) Чабрендек. КБМ. Инв. н. 64.937,1. ь) Капошмерё. КБМ. Инв 
н. 70. 96.1. 

során rengeteg régészeti lelet került felszínre. E telephelyről, 
amely a neolitikumtól, a késő vaskorig lakott volt, származik 
ez az egyetlen ekevas.16 

Ekevas. Csabrendek. Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz: 64.937.1. (2. kép a.). Jó megtartású, kisebb 
méretű, erősen keskeny példány. Hossza: 15,8 cm. Darnay e 
helyen kelta telepet is ásott 1884-től, az előző lelőhelytől nem 
nagy távolságra. Ezt az ekevasat nem említik az irodalom
ban.17 

Ekevas. Kaposmérő. Somogy m. Balatoni Múzeum Keszt
hely. Ltsz: 70.96.1. (2. kép b.). Rendkívül kisméretű, a hegyé
nél erősen kopott példány. Hossza: 10,7 cm. 

Ekevas. Nagyberki—Szálacska. Somogy m. (3. kép a.). Az 
egyik oldalán a szárny majdnem a hegyéig ér. Hossza: 23 cm. 
Ezt sajnos csak rajzból ismerem, mert nem található a 
Balatoni Múzeumban, vagy a második világháború alatt 
megsemmisült.18 Darnay Kálmánnak a szalacskai a legna
gyobb keltakori gyűjtése, amelyet ebben a római korba át
nyúló oppidumban éveken keresztül végzett. 

Ekevas. Kaposmérő. Somogy m. (3. kép b.). Hosszú szárnya 
több mint háromnegyed részéig leér. Hossza: 16 cm. Innen 
több kisebb darab is került elő, melyből eddig a Balatoni 
Múzeum gyűjteményéből csak egyet sikerült azonosítani.19 

Ha ehhez még hozzátesszük azt, hogy legalább is 
említésből Velemszentvidről is ismerünk egy egészen 
keskeny ekevas formát,20 akkor aligha lehet kétséges, 
hogy a Balaton közelebbi és távolabbi területén meg
települt kelták és esetleg a leigázott lakosság ugyan
olyan formájú ekét használt, amelynek jellegzetes vasát 
a kelták által megszállt területen sokfelé megtaláljuk. 

Ezek a hosszú, jellegzetes ekevasak i. e. 6. századtól 
i. sz. 2—3-ik századig nyomon kísérhetők. Nyugat- és 
Közép-Európában, de a múlt század végétől a lapát
alakú ekevasak kialakítását is általában a keltákhoz 
szokták kötni. Számos nyugat- és közép-európai lelet 
azt bizonyítja, hogy ezek feltűnése arra az időszakra 
esik, amikor a római birodalom a kelták irányába egyre 
jobban kiterjesztette határát (i. e. 1—i. sz. 1 sz.). A szá
mos példa közül elegendő, ha a viszonylag nem nagy 
távolságra levő Idria kod Baca (Jugoszlávia) leleteire 
hivatkozom, ahol a két ekevasformát egymás mellett 
tárták fel.21 Ugyanez volt a helyzet Velemszentviden is, 
ahol egészen kisméretű (hossza: 12 cm) lapos és vállas 
ekevasakat találtak, kétségtelenül kelta telepen.22 

A Balaton környékéről két olyan helyen tártak fel 
lapos ekevasakat, amelyekkel kapcsolatban a kelta ere
deztetés, bár bizonyos fenntartásokkal, felvethető. Az 
egyik a már előbb említett Somogy megyei Szálacska. 
Kétségtelenül ugyanarról a helyről került elő a két eke
vas forma, de meggondolkoztat a következő: Darnay 
Kálmán nem említi ezt tanulmányában, amiről arra 
lehet következtetni, hogy esetleg nem is tartotta keltá
nak, másrészt tudjuk azt, Szálacska oppidum még a 
rómaiak idején is lakott volt, tehát ez az ekevas nyugod
tan származhatott ebből az időből is. Mai ismereteim
mel a kérdést nem tudom eldönteni, így inkább ideso
rolom ezt a példányt : 

Ekevas. Nagyberki—Szálacska. Somogy m. Balatoni Mú
zeum Keszthely. Ltsz: 64.930.1. (4. kép). Szimmetrikus lapát
alakú, csapott vállú ekevas. Viszonylag rövid köpűje kifelé 
szélesedik. Hossza: 24,9 cm; a penge szélessége: 17,9, a köpű 
hossza: 6,0 cm.23 

A másik számításba jövő lelőhely Csabrendek, ahon
nan ugyancsak került elő hosszú kelta ekevas, de talált 
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a) b) 

3. Kelta ekevasak, a) Szálacska, b) Kaposmérö. Mindkettő Darnay K.: 
i. m. nyomán. 

3. Keltische Pflugscharen, a) Szálacska, b) Kaposmérö, beide nach der 
angeführten Arbeit von K. Darnay. 

3. Fers de charrue celtiques, a) Szálacska — b) Kaposmérö (D'après 
l'ouvre citée de K. Darnay) 

3. Келъсткие лемеха, a. Салачка. в. Капошмерё. Оба по сведениям 
К. Дарнаи. 

itt Darnay két lapátalakú ekevasat is. Ezeket ugyan 
római korinak tartja, de ezt nem indokolja, közelebbi 
lelőhelyét sem mondja meg a csabrendeki határon belül.21 

A csabrendeki lelőhelyekről kiváló keltakori tárgyakat 
ismerünk, így itt is megkockáztathatjuk e lapátalakú 
ekevasak római kor előtti származtatását, elsősorban 
formai kritériumok alapján. 

4. Ekevas. Szálacska. KBM. Ltsz. 64.930.1. 
4. Pflugschar. Szálacska. Balaton-Museum, Keszthely, Inventarnummer 

64.930.1. 
4. Fer de charrue. Szálacska. KBM, No 64.930.1 
4. Лемех. Салачка. КЕМ. Инв. н. 64. 930. I. 

Ekevas. Csabrendek. Veszprém m. Balatoni Múzeum Keszt
hely. Ltsz: 64.960.1. (5. kép). Szimmetrikus kissé vállas 
ekevas, melynek köpűje kifelé szélesedik. Pengéje nádolt. 
Erősen korrodált. Hossza: 21,4 cm, a penge szélessége: 
16,0 cm, a köpű hossza: 7,8 cm. 

Ekevas. Csabrendek. Veszprém m. Balatoni Múzeum Keszt
hely. Ltsz: 64.958.1. (6. kép). A nagyjából szimmetrikus 
ekevas bal válla egyenes, a jobb pedig csapott. Széles köpűjé-
nek egyik fala letört. Hossza: 17,1 cm, a penge szélessége: 
11,9 cm, a köpű hossza :5,3 cm. 

Mindezekből aligha lehet kétséges, hogy a Balaton 
környékén az időszámításunk előtti évszázadokban már 
ekevassal ellátott különböző típusú ekékkel művelték 
a földet. 

3. A RÓMAI KORSZAK 

A római befolyás már az i. e. 1. évszázadban erősödött 
a Dunántúlon. Amikor i. sz. 12-ben megtörtént Pannó
nia elfoglalása, a lakosság rendkívül színes etnikai ösz-
szetételű volt. Bojok, szkordiszkuszok, eraviszkusok és 
illír népcsoportok települtek a különböző vidékeken.25 

A rómaiak a törzsi arisztokrácia kezén hagyták a bir
tokok jelentős részét, sőt a helyi közigazgatást is. A le
szerelt katonák betelepülése nagyon hamar megkezdő
dött, így Keszthely környékén már az 1. században vol
tak telepeik. Általában 1 km2-nyi területet kaptak, 
amit csak külső erők segítségével tudtak megművelni. 
A 2. században a Balaton környékén megindult a nagy
birtokok kialakulása, ami kétségtelenül elősegítette az 
agrotechnika és ezen belül az eke fejlődését. A 3—4. 
században még csak tovább folyt a nagybirtokok ter
jeszkedése és már a Balatontól messzebb eső területe
ken is sok kisparaszti birtokot számoltak fel. 

Pannnoia, de különösen a Balaton környékének éle
tében a gabonatermelés jelentős szerepet játszott. Ez az 
ásatások eredményeiből is kiderül, mert nemcsak vas
szerszámok és szerszámalkatrészek kerültek elő, hanem 
nagy mennyiségben különböző gabonamagvak is.26 

A kelta oppidumok és az önállóan vagy ezekből kifej
lődő római kori városok hatalmas gabonaszükséglete 
egyre újabb földterületek bekapcsolását kívánta meg. 
A gabonatermelés érdekében a nagybirtokokon már a 
föld pihentetésének is valamilyen, ha nem is egységes 
rendszere alakult ki. Megindult a földek termőerejének 
trágyázással való visszaadása és fokozása.27 A gyepes 
földek feltörését egyre jobb és nagyobb teljesítményű 
ekékkel végezhették, mert a gabonatermelést csak így 
növelhették. Ennek pedig nemcsak általános, hanem 
politikai jelentősége is volt. Ha a gabonatermelés csök
kent, akkor csökkent a természetben beszolgáltatott 
adó, a birodalmat az éhínség fenyegette, ami a lakosság 
lázadásához, felkeléséhez vezetett. Ezért vált társadalmi 
szükségletté a földművelés hozamának emelése. Ennek 
feltételei a Balaton környékén e korban különösen ked
vezőek (nagykiterjedésű föld, emberi és állati munkaerő, 
megfelelő éghajlat stb.), így természetesnek kell tekin
tenünk, hogy az egész római birodalomban, belül Pan
nónia, de különösen a Balaton környéke az i. sz. 1— 
4. században az egyik legfejlettebb földműveléssel ren-
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delkezett.28 Ha nem is nagy mennyiségben, de a nagy
birtokok eladásra is termeltek. 

Fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy számos szak
munka a „római földművelés" és „római eke" kifejezést 
használja. Ez félrevezető, hiszen a hatalmas birodalom
ban a föld megművelésének egymástól nagyon távoleső 
módszereit alkalmazták és éppen így az ekéknek is szá
mos helyi többé vagy kevésbé fejlett változata élt. 
Magam római jelzővel csak a Róma környéki földműve
lést és ekét illetem, amelyről köztudomású, hogy sok
kal fejletlenebb volt, mint pl. a galliai eke vagy az, amit 
a Pó síkságon használtak. Ez utóbbinak kétségtelenül 
hatása lehetett Aquileján keresztül a pannóniai eke ki
alakulására is. Helyesebb tehát a római korszak föld
műveléséről, ekéjéről beszélni, hiszen Panonniában is 
túlnyomó többségben a leigázott vagy a betelepített 
barbárok dolgozták meg a földeket és jelentős részük 
volt annak technikai alakításában is. 

Az eke fejlődésében különös jelentősége van a vasérc
bányászatnak, a kohászatnak és a kovácsok munkájá
nak. A kard és az ekevas kovácsolása egymással pár
huzamosan fejlődött.29 A keltáknál, de Itália és Pannó
nia lakóinál is a kovácsokat különös tisztelet övezte. 
Szerepük az új ekevasak, csoroszlyák elterjesztésében 
sokkal nagyobb lehetett, mint azt az eddigi kutatás fel
tételezi. Pannoniában a vasat részben Noricumból, rész
ben az északra lakó barbároktól szerezték be és abból 
a fegyverek, házi és gazdasági eszközök többségét hely
ben készítették.30 így feltételezhető az is, hogy az eke
vasak, csoroszlyák többsége Pannoniában készült. 

Az ekét és szántást a római korszakban a Balaton 
környékén csak a feltárt vas ekealkatrészekből ismer
hetjük meg, mert nem maradtak ránk ábrázolások vagy 
éppen modellek, mint Európa más részeiből. De a vas 
alkatrészek is alkalmasak arra, hogy abból az egész 
eke szerkezetét több-kevesebb biztonsággal meg lehes
sen állapítani és ha ehhez a távolabbi ábrázolásos és 
modellpárhuzamokat, valr.mint az auctorokat is hozzá
vesszük, úgy vizsgálódásunk már sokkal biztosabb ala
pokon állhat. 

Két egymástól alapvetően különböző ekeforma lehe
tett használatban a Balaton környékén. Az egyik szim
metrikus talyiga nélküli, a másik aszimmetrikus talyi-
gás eke. Természetesen emellett feltétlenül számolnunk 
kell átmeneti formákkal is, melyek minden bizonnyal 
talyigás szimmetrikus változatok lehettek, de a köny-
nyebb áttekinthetőség érdekében elegendőnek látszik, 
ha itt csak két nagy csoportot különböztetek meg. 

a) SZIMMETRIKUS TALYIGA NÉLKÜLI EKÉK 

Itt két nagy ekevas típust lehet megkülönböztetni. 
Ezek közül kezdetlegesebbnek látszik az ún. dárdaalakú 
forma. Ennek a legnyugatibb előfordulása éppen Fenék
puszta : 

Ekevas. Fenékpuszta. Balatoni Múzeum Keszthely. Ltsz: 
64.919.1. (7. kép). Hegye és pengéje kissé töredezett. Köpűje 
két oldalról borított. Hossza: 27,6 cm, a nyél hossza: 10,8 cm, 
szélessége: 10,8 cm. 

Ekevas. Lelőhelye ismeretlen. Balatoni Múzeum Keszthely. 
Ltsz: nélkül. (8. kép). Pengéjének mindkét oldala töredezett. 

5. Ekevas. Csabrendek. KBM. Ltsz. 64.960.1. 
5. Pflugschar. Csabrendek. Balaton-Museum, Keszthely, Inventarnummer 

64.960.1. 
5. Fer de charrue. Csabrendek, KBM, No 64.960.1 
5. Лемех. Чабрендек. КБМ. Инв. н. 64. 960. I. 

Hossza: 30,7 cm; szélessége: 11,0 cm. A múzeum kiégett és 
még meg nem határozott anyagából. 

Ezt a formát pontos lelőhellyel más magyar múze
umból nem sikerült kimutatnom, de egyes példányai 
Győr, Esztergom, Pécs vidékéről ismeretesek. Annál 
gyakrabban találkozunk azonban vele a Dráva alatti 
területeken (Lovcic, Vinkovci, Növi Banovci),31 bár a 
Száva környéki előfordulásáról egyelőre nincs tudo
másom. A tőlünk északra elterülő szlovák vidékekről 
is előkerült két példány. Az egyik Puchovból származik 
(hossza: 28,0 cm), a másik pontos lelőhelyét nem is
merjük, de a Turóczszentmártoni (Martin) Múzeumban 
lévén, valószínű e környéken találták (hossza : 40,6 cm). 
Az előbbi példányt első közlője kvád eredetűnek gon
dolta, majd az anyag kellő ismeretének hiányában kelta 
származásúnak is mondták, ezt azonban a magyar
országi kelta ekevasak ismeretében nyugodtan kizár-

6. Ekevas. Csabrendek. KBM. Ltsz. 64.958.1. 
6. Pflugschar. Csabrendek. Balaton-Museum, Keszthely, Inventarnummer 

64.958.1. 
6. Fer de charrue. Csabrendek, KBM, No 64.958.1 
6. Лемех. Чабрендек. КБМ. Инв. н. 64. 958.1. 

361 



7. Ekevas. Fenékpuszta. KBM. 64.919.1. 

7. Pflugschar. Fenékpuszta. Balaton-Museum, Keszthely, 64.919.1. 

7. Fer de charrue. Fenékpuszta, KBM, No 64.919.1 

7. Лемел. Фенекпуста. КБМ. Инв. H. 64. 919. I. 

8. Ekevas. Lelőhelye ismeretlen. KBM. Ltsz. nélkül. 
8. Pflugschar. Fundort unbekannt, Balaton-Museum, Keszthely, ohne 

Inventarnummer 
8. Fer de charrue. Site inconnu, KBM, non coté 
8. Лемех. Место находки неизвестно. КБМ. Инв. н. остутствует. 
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hatjuk a lehetőségek sorából.32 Közelebbről nem tudjuk 
tehát meghatározni, hogy az ekevasat milyen népesség 
használta, az azonban kétségtelen, hogy a Balaton kör
nyékére, így Fenékpusztára is a Barbaricumból nagy 
számban telepedtek be. E kérdést csak további biztosan 
datált és helyhezköthető hasonló formájú ekevas leletek 
tudják majd véglegesen eldönteni. 

Inkább választ tudunk adni azonban arra, hogy mi
lyen ekén használták ezt a vasat. Feltételezésem szerint 
hasonló lehetett, mint az ún. kölni ekemodell.33 Ennek 
megfelelően hegyes szögben erősítették az eketaplra és 
ilyen állapotban túrta a földet. Megfelelő recens analó
giát a Balkán-félsziget nemrég használatban volt ekéi 
között is lehet találni. Mivel az ilyen ekevasakat sok 
esetben lapátalakaúakkal egy helyen találták, így fel
tehető, hogy ezeken a helyeken és így Fenékpusztán is, 
használatuk másodlagos lehetett vagy pedig speciális 
feladatot láttak el (pl. a föld porhanyítása). 

9. Ekevas. Balatonaliga. VBM. Ltsz. 55.211.58. 
9. Pflugschar. Balatonaliga. Bakony-Museum, Veszprém, lnvertarnummer 

55.211.58. 
9. Fer de charrue. Balatonaliga, VBM (Musée de Balaton à Veszprém) 

No 55.211.58 
9. Лемех. Балатоналига. ВБМ. Инв. н. 55. 211. 58. 

A lapátalakú eke vasak, feltételezhetően a kelták ke
zén, i. e. 2—1. évszázadban alakulhattak ki. Plinius 
i. sz. 1. századában minden valószínűség szerint már 
szélesebb körű elterjedésére utal, amikor megállapítja: 
,,Latior haec quarto generi et acutior in mucronem 
fastigata eodemque gladio scidens solum et acie laterum 
radices herbarum".34 Plinius a lapátalakú ekevas leg
fontosabb jellegzetességét emeli ki és pontosan rámutat 
arra, hogy az ezzel ellátott eke különösen alkalmas 
füves területek feltörésére, parlagok megművelésére. 

Nagyjából területi csoportosításban lehet bemutatni 
a Balaton környékéről meglepően nagy számban elő
került szimmetrikus, lapátalakú ekevasakat: 

Ekevas. Balatonaliga. Marhalejáró-Romlás. Veszprém m. 
Bakonyi Múzeum Veszprém. Ltsz: 55.211.58. (9. kép). 
Határozott vállkiképzéssel, köpűje kifelé szélesedik. Általá
ban jó megtartású hegye kissé töredezett. Hossza: 20,2 cm, 
a penge szélessége: 15,5 cm, a köpű hossza: 6,8 cm. A viszony-



lag kisméretű ekevasat 1951-ben Bonis É. ásta ki leletmentés 
során, aki szerint datálása i. sz. 2—3. század.35 

Ekevas. Nemesvámos. Balácapuszta. Veszprém m. Bakonyi 
Múzeum Veszprém. Ltsz: 63.124.2. (10. kép). Kicsi, csapott 
vállal, köpűje viszonylag hosszú, ami arra utal, hogy kötött 
nehéz talajon használták. Pengéjekörben megerősített, nádolt. 
Megtartása jó. Hossza: 24,8 cm, a penge szélessége: 15,0 cm, 
a köpú hossza: 9,8 cm. A század eleji feltárás során a mozaik 
alatt a hevítő csatornában együtt találtak 3 szimmetrikus 
ekevasat, egy négyágú villát, egy sarlót, egy vakolókanalat és 
más vastárgyakat. A valószínű háborús világban eldugott 
eszközök annak a villának a felszereléséhez tartoztak, ahol a 
rómaikori Pannónia legszebb mozaikjait és más művészeti 
emlékeit tárták fel. Ez egyben azt is mutatja, hogy milyen 
nagy értéke volt ebben a korban a vasnak. Mindenesetre 
megemlíthető az, hogy a leletben nem volt csoroszlya, talán 
azért, mert itt még ez ebben az időben valószínű nem lehetett 
általános. Rhé Gy. i. sz. 2—3. századra teszi használatát, 
míg B. Thomas E. a 2. század közepében állapítja azt meg, 
talán a markomann-quad-szarmata háborúk idején kerülhe
tett a rejtekhelyre ez a lelet.36 

10. Ekevas. Nemesvámos. Balácapuszta. VBM. Ltsz. 63.124.2. 
10. Pflugschar. Nemesvámos Balácapuszta. Bakony-Museum, Veszprém, 

Inventarnummer 63.124.2. 
10. Fer de charrue. Nemesvámos, Balácapuszta, VBM, No 63.124.2 j] 
10. Лемех. Немешвамош. Балацапуста. ВБМ. Инв. н. 63. 124. 2. 

Ekevas. Nemesvámos. Balácapuszta. Veszprém m. Bakonyi 
Múzeum Veszprém. Ltsz: 63.124.1.37 (11. kép) Válla kicsi 
és csapott, köpűje kifelé szélesedik. A pengéjének éle töre
dezett, de általában jó megtartású. Hossza: 21,5 cm, a penge 
szélessége: 14,6 cm, a köpű hossza: 7,4 cm. Az előző lelet
együtteshez tartozik. 

Ekevas. Nemesvámos. Balácapuszta. Veszprém m. Bakonyi 
Múzeum Veszprém. Ltsz: 63.124.3. (12. kép) Válla határo
zottan kiképzett. Köpűje viszonylag hosszú és kifelé széle
sedik. Jó megtartású. Hossza: 24,6 cm, a penge szélessége: 
16,0 cm, a köpű hossza: 8,0 cm. Az előző leletegyütteshez 
tartozik. 

Különböző más ekevasleletek arról tanúskodnak, hogy 
egy ekéhez két-három ekevas is tartozott és amikor 
az egyik eltompult, életlenné vált, akkor a másikat 
ütötték fel. Ez esetben azonban három különálló ekéről 
van szó, amint az nagyságukból és alakjukból kétségte
lenül kitetszik. 

11. Ekevas. Nemesvámos. Balácapuszta. VBM. Ltsz. 63.124.1. 
11. Pflugschar. Nemesvámos Balácapuszta. Bakony-Museum Veszprém, 

Inventarnummer 63.124.1. 
11. Fer de charrue. Nemesvámos, Balácapuszta, VBM, No 63.124.1 
11. Лемех. Немешвамош. Балацапуста. ВБМ. Инв. н. 63. 124. 1. 

Ekevas. Mencshely. Veszprém m. Bakonyi Múzeum Veszp
rém. Ltsz. 70.25.1. (13.kép). 1970. évi szórványlelet. A nagy
méretű, nehéz, jó megtartású ekevas köpűje kifelé szélese
dik, pengéjének széle kissé töredezett. Hossza: 31,8 cm, szé
lessége: 21,3 cm. Feltehetően a Berki-kút környékén került 
elő, i. sz. 2—4. század.39 

Ekevas. Mencshely. Veszprém m. Bakonyi Múzeum Veszp
rém. Ltsz: 67.79.1. (14. kép). A viszonylag kisméretű ekevas 
enyhén aszimmetrikus, hosszú kifelé szélesedő köpűjével. 
Pengéjének közepén széles repedés. Hossza: 18,8 cm, szé
lessége: 15,5 cm. — Szántás közben találták, feltehetően a 
Berki-kút környékén. A régóta ismert római kori lelőhely 
i. sz. 2—4. században állott fenn.38 

Meglehetősen bizonytalan az alábbi ekevasadat : 
Ekevas. Csesznek. Veszprém m. Magyar Nemzeti Mú

zeum. A Mihálydy János-féle gyűjteményből vásárolták 1902-
ben.40 Olyan erős, vállas forma, mint a Baláca-pusztaiak kö-

12. Ekevas. Nemesvámos. Balácapuszta. VBM. Ltsz. 63.124.3. 
12. Pflugschar. Nemesvámos Balácapuszta. Bakony-Museum, Veszprém. 

Inventarnummer 63.124.3. 
12. Fer de charrue. Nemesvámos, Balácapuszta, VBM, No 63.124.3 
12. Лемех. Немешвамош. Балацапуста. ВБМ. Инв. н. 63. 124. 3. 
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13. Ekevas. Mencshely. VBM. Ltsz. 70.25.1 

13. Pflugschar. Mencshely. Bakony-Museum, Veszprém, Inventarnummer 
70.25.1. 

13. Fer de charrue. Mencshely, VBM, No 70.25.1 

13. Лемех. Менчхей. ВБМ. Инв. н. 70.25.1. 

zül kettő, mintha enyhén aszimmetriára is hajlana. Nem 
azonosítható kétséget kizáróan jelenleg a gyűjtemény-anyag
ban. Nem lehetetlen azonban, amennyire a vonalas rajzból 
és a Nemzeti Múzeumban található 61.11.1. számú tárgy
ból kivehető, a kettő esetleg azonos. Az utóbbi tárgyat, mint 
leltári számát elvesztettet, 1961-ben újra leltározták. 

A legtöbb szimmetrikus ekevas azonban Fenékpusz
tán került a felszínre. Ezek száma még nagyobb lehetett, 
azonban egy jelentős részük a második világháború 
alatt megsemmisült, egy kisebb részüknek azonosítása 
még nem történt meg.41 Fenékpuszta, különösen a 4. 
században nagybirtok vagy nagybirtokok központja, 
nagyméretű kincstári tárháza (horreum) arról tanús
kodik, hogy a környéken rendkívül magas fokú, ered
ményes földművelést űzhettek, ezt bizonyítják a nagy
mennyiségben előkerült mezőgazdasági szerszámok és 
az 1970-ben feltárt üzemméretű pékség. Innen az alábbi 
szimmetrikus, lapátalakú ekevasakat ismerjük: 

14. Ekevas. Mencshely. VBM. Ltsz. 67.79.1. 
14. Pflugschar. Mencshely. Bakony-Museum, Veszprém, No.67.79.1. 
14. Fer de charrue. Mencshely, VBM, No. 67.79.1. 
14. Лемех. Менчхей. ВБМ. ИНВ. И. 67.79.1. 
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15. Ekevas. Fenékpuszta. КВМ. Ltsz. 58.20.103. 
15. Pf lugschar. Fenékouszta. Balaton-Museum, Keszthely, Inventar

nummer 58.20.10~ 

15. Fer de charrue. Fenékpuszta, КВМ, No 58.20.103 
15. Лемех. Фейекпуста. КБМ. Инв. Н. 58. 20. 103. 

Ekevas. Fenékpuszta. Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz: 58.20.103. (15. kép). Válla csapott, viszony
lag rövid kifelé szélesedő köpűjét a váll bevágásával alakí
tották ki. Jó megtartású. Hossza: 20,3 cm, a penge széles
sége: 15,1 cm, a köpű hossza: 6,2 cm. A múzeum 1906. évi 
ásatása során került elő. Feltehetően 4. századi. 

Ekevas. Fenékpuszta. Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz: 58.20.104. (16. kép). Válla kicsi, köpűje 
csaknem harmadát elfoglalja. Hossza: 21,7 cm, szélessége: 
13,7 cm. Az 1904. évi ásatásból. Feltehetően 4. századi. 

Ekevas. Fenékpuszta. Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz: 58.722.2. (17. kép). Kisebb méretű ekevas, 
válla csapott, köpűje kissé kifelé szélesedik. Erősen elvéko
nyodott, korrodált állapotban. Hossza: 19,3 cm, a penge 
szélessége: 11,1 cm, a köpű hossza: 5,2 cm. Feltételezhetően 
4. századi. 

Ekevas. Fenékpuszta. Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz: 58.20.102. (18. kép). Váll nélküli kisebb mé-

16. Ekevas. Fenékpuszta. KBM. Ltsz. 58.20.104. 
16. Pflugschar. Fenékpuszta. Balaton-Museum, Keszthely, Inventar

nummer 58.20. 104. 
16. Fer de charrue. Fenékpuszta, KBM, No 58.20.104. 
16. Лемех. Фенекпуста. КБМ. Инв. н. 58. 20. 104. 



17. Ekevas. Fenékpuszta. KBM. Ltsz. 58.722.2. 

17. Pflugschar. Fenékpuszta. Balaton-Museum, Keszthely, Inventarnum
mer 58.722.2. 

17. Fer de charrue. Fenékpuszta, KBM, No 58.722.2 

17. Лемех. Фенекпуста. КБМ. Инв. н. 58. 722. 2. 

retű ekevas. Az enyhén kifelé szélesedő köpűje a pengéjé
nél szélesebb. Az egész korrodált, a penge éle tompa. Hosz-
sza: 20,1 cm, a penge szélessége: 14,6 cm, a köpű széles
sége: 14,7 cm, a köpű hossza: 8,6 cm. A múzeum 1906. évi 
ásatásából került felszínre. Feltehetően 4. századi.42 

Az alábbi ekevasak Darnay Kálmán gyűjteményéből 
származnak, aki nagyon sokat tett a Balaton környékén 
az eke régészeti kutatása érdekében. „Az eke Magyar
országban, mint földművelő államban külön irodalmat 
érdemelne, amely a meglevő hézagos adatokat kiegé
szítve hivatva lenne az eke fokozatos fejlődésének min
den átalakulását felderíteni, bemutatni."34 Most, hogy 
e kérdéssel a római korszakkal kapcsolatban éppen e 
területen viszonylag részletesebben lehet foglalkozni, 
ezt neki is köszönhetjük. 

18. Ekevas. Fenékpuszta. KBM. Ltsz. 58.20.102. 
18. Pflugschar. Fenékpuszta. Balaton-Museum, Keszthely, Inventar

nummer 58.20.102. 
18. Fer de charrue. Fenékpuszta, KBM, No 58.20.102. 
18. Лемех. Фенекпуста. КБМ. Инв н. 58. 20. 102. 

19. Ekevas. Badacsonytomaj—Ábrahámhegy. KBM. Ltsz. 69.119.1. 

19. Plugschar. Badacsonytomaj—Ábrahámhegy. Balaton-Museum, Keszt
hely, Inventarnummer 69.119.1. 

19. Fer de charrue. Badacsonytomaj—Ábrahámhegy, KBM, No 69.1192. 

19. Лемех. Бадачоньтомай — Абрахамхедь. КБМ. Инв. н. 69. 119. 1 

Eke vas, Badacsonytomaj-Ábrahámhegy. Veszprém m. Bala
toni Múzeum Keszthely. Ltsz: 69.119.1. (19. kép). Hosszú
kás alakú ekevas válla kissé csapott. Köpűje kicsi és repede
zett. Pengéje közepén oromzat fut végig. Hossza: 24,6 cm, 
a penge szélessége: 13,5 cm, a köpű hossza: 5,8 cm. Feltehe
tően római kori.44 

Ekevas. Badacsony. Veszprém m. Balatoni Múzeum Keszt
hely. Ltsz: 64.956.1. (20. kép). A váll nélküli ekevas köpűje 
kifelé szélesedik, ennek végén kis fülszerű kiugrás, amely a 
talpon való rögzítésre szolgálhatott. Közepén V-alakú meg
erősítés nyoma látszik. Erősen korrodált rossz megtartású. 
Hossza: 21,5 cm, a penge szélessége: 13,0 cm, a köpű hossza: 
9,8 cm. Feltehetően római kori.45 

20. Ekevas. Badacsony. KBM. Ltsz. 64.956.1. 
20. Pflugschar. Badacsony. Balaton-Museum, Keszthely, Inventarnum

mer 64.956.1. 
20. Fer de charrue. Badacsony, KBM, No 64.956.1 
20. Лемел. Бадачонь. КБМ. Инв. н. 64. 956. I. 
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21. Ekevas. Rezi. KBM. Ltsz. 64.920.1. 
21. Pflugschar. Rezi. Balaton-Museum, Keszthely, Inventarnummer 64. 

920.1. 
21. Fer de charrue. Rezi, KBM, No 64.920.1 
21. Лемех. Рези. КБМ. Инв. и. 64. 920. I. 

Ekevas. Rezi. Veszprém m. Balatoni Múzeum Keszthet-
Ltsz: 64.920.1. (21. kép). A keskeny ekevas válla kissé csa
pott, de határozottan kiképzett. Feltűnően rövid köpűjét a 
háromszögletű lemezből bevágással alakították ki. Megtar
tása jó. Hossza: 24,0 cm, a penge szélessége: 14,3 cm, a 
köpű hossza: 4,6 cm. Rezin (Bakonycserpuszta) van még 
egyelőre feltáratlan római kori telep, innen származhat a 
szórványlelet.46 

A Balatontól délre elterülő vidékről is ismerünk né
hány, feltehetően római korból származó ekevasat : 

Ekevas. Kaposujlak. Somogy m. Balatoni Múzeum Keszt
hely. Ltsz: 64.957.1. (22. kép). Erősen vállas ekevas, a kifelé 
szélesedő köpűt bevágással alakították ki. Jó megtartású. 

22. Ekevas. Kaposujlak. KBM. Ltsz. 65.957.1. 
22. Pflugschar. Kaposujlak. Balaton-Museum, Keszthely, Inventarnum

mer 65.957.1. 
22. Fer de charrue. Kaposujlak, KBM, No 65.957.1 
22. Лемех. Капошуйлак. КБМ. Инв. н. 65. 957.1. 
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Hossza: 26,8 cm, a penge szélessége: 16,8 cm, a köpű hosz-
sza: 8,6 cm. A környékről ismerünk hosszú kelta ekevasa
kat, a két forma egymáshoz való viszonya térben és időben 
nincs tisztázva, ebben a kérdésben csak hitelesítő ásatás 
dönthet.47 

Ekevas. Nagyberki—Szálacska. Somogy m. Balatoni Mú
zeum Keszthely. Ltsz: 64.929.1. (23. kép). Válla erősen ki
képzett, köpűje hátrafelé erősen tágul. Pengéjének mindkét 
oldala megerősített. Megtartása jó. Hossza: 17,8 cm, a pen
ge szélessége: 17,8 cm, a köpű hossza: 6,7 cm. A fentebb be
mutatott szalacskai példánynál sokkal kimunkáltabb forma, 
ezért feltételezhető, hogy már a római korból származik.48 

Ekevas. Somogy m. Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár. 
Ltsz: 1461/III. 6. (24. kép). Határozottan kiképzett válla 
van, köpűje hátrafelé szélesedik, az egyik éle megerősített, 
a másik töredezett. Közepes megtartású. Formája teljesen 
megegyezik a fentebb bemutatott szalacskai ekevassal. Hosz-
sza: 17,0 cm, a penge szélessége: 16,0 cm, a köpű hossza: 
7,5 cm. Feltehetően római kori. 

Ekevas. Somogy m. Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár. 
Ltsz: 4918. (25. kép). Csapott válla van. Köpűje kifelé szé
lesedik. Erőteljes pengéje mindkét oldalán megerősített, 
hossza: 19,0 cm, a penge szélessége: 13,5 cm, a köpű hosz-
sza: 7,0 cm. Feltehetően római kori. 

23. Ekevas. Nagyberki—Szálacska. KBM. Ltsz. 64.929.1. 
23. Pflugschar. Nagyberki—Szálacska. Balaton-Museum, Keszthely, 

Inventarnummer 64.929.1. 
23. Fer de charrue. Nagyberki-Szalacska, KBM, No 64.929.1 
23. Лемех. Надьберки — Салачка. КБМ. Инв. н. 64. 929. I. 

A viszonylag szépszámú és egész Pannoniában mesz-
sze legjelentősebb rómaikori szimmetrikus ekevasgyűj
temény bizonyos megállapításokra is lehetőséget ad. 
Elöljáróban azonban le kell szögezni, hogy a szimmet
rikus lapátalakú ekevasakat nem lehet valamely néphez 
vagy népcsoporthoz kötni, mert olyan technikai újítás 
ez, amely viszonylag rövid idő alatt rendkívül nagy 
területet hódított meg, de a terjedés üteme koránt sem 
volt egyenletes. 

így feltűnő az, hogy Ausztria nyugati felében alig 
találjuk nyomát, míg a keleti részeken annál gyakrabban 
fordul elő.49 A közvetlen Pannoniához kapcsolódó le
letek közül megemlíteném a schandorfit,50 a roten-
turmit51 és a 2—3. századból származó carnuntumit.52 

Ezek nagyságban és formában nagyon hasonlítanak 
azokhoz a példányokhoz, amelyeket a Balaton környé
kéről ismerünk. Noricumból a frauenhofit, a zeweten-
dorfit, a frauenbergit,53 Karinthiából a magdalens-
bergit54 és a gurinit55 lehet felsorolni, az utóbbiak for
májukat tekintve észak-itáliai kapcsolatokról vallanak. 



24. Ekevas. Somogy m. Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár. Ltsz. 1461/III. 
6. 

24. Pflugschar. Komitat Somogy. Rippl-Rónai-Museum, Kaposvár, 
Inventarnummer 1461/III. 6. 

24. Fer de charrue. Somogy m. Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, No 
1461/III. 6. 

24. Лемех. Комитат Шомодь, музей им. Рипшт-Ронаи. Капошвар. 
Инв. н. 1461/Ш. 6. 

Sajnálatos módon éppen ezekről az észak-itáliai eke
vasakról viszonylag keveset tudunk. Kétségtelen azon
ban, hogy Aquileja nemcsak mint kereskedelmi központ 
jelentős e korban, hanem minden valószínűség szerint 
az új mezőgazdasági technikák elterjesztésében is sze
repe lehetett.56 Erre utalnak azok a gazdag ekevas
leletek is, amelyek erről a vidékről kerültek felszínre.57 

Úgy látszik, hogy ez az ekevasforma már Dél-Itáliában 
is korán elterjedhetett, amit egy pompeji példány bizo
nyít, melynek utolsó használatát is pontosan meg lehet 
állapítani (i. sz. 79).58 

Észak-Itália és a Balaton környékének összefüggé
séről azok az ekevasak is tanúskodnak, amelyeket a mai 
Szlovénia területén tártak fel. így megemlíthetjük Idria 
kod Bacá két ekevasát,59 az Unec pri Rakek-ből szár
mazót, amelyet biztosan i. e. 1—i. sz. 1. közötti idő
szakra lehet tenni.60 Ide sorakoznak azok a fogadalmi 
ekevas modellek, amelyek Dunaj pri Jereka-ban ke
rültek elő és ugyancsak ide lehet számítani a Dornovo-

25. Ekevas. Somogy m. Rippl-Rónai Múzeum. Kaposvár. Ltsz. 4918. 
25. Pflugschar. Komitat Somogy. Rippl-Rónai-Museum, Kaposvár, 

Inventarnummer 4918. 
25. Fer de charrue. Somogy m. Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, No 4918 
25. Лемех, Комитат Шомодь, музей им. Ршшл-Ронаи. Капошвар. 

Инв. н. 4918. 

26. Római ekevas alkatrészek (ekevas, csoroszlya.ekehúzólánc). Keszthely 
Helikon Könyvtár. 

26. Bestandteile einer römischen Pf lugschar (Pflugschar, Sech Pflugkette, 
Keszthely, Helikon Bibliothek 

26. Pièces de charrue romaines (fer, enrayage, coutre) Keszthely, Biblio
thèque Helikon 

26.Части римского плуга (лемех, чересло, тяговая цепь плуга). Кест-
хей. Библиотека Геликон. 

ban, Vrhnika-ban, Smarje pri Jelseben feltárt ekevasa
kat is. Gabrovec, S. jelentős munkájában e terület és 
Fenékpuszta, általában a Balaton környéke, kapcsola
tára rá is mutat.61 

Ezek és az itt fel nem sorolt adatok azt bizonyítják, 
hogy a szimmetrikus lapátalakú ekevasak Európa szá
mos részében nagyjából az időszámításunk körüli idő
ben jelentek meg. Ezek legfejlettebb formái a Balaton 
környékéről származtak, melynek ebben a vonatkozás
ban is meglehettek a kapcsolatai Észak-Itáliával. 

Az ekevasak fejlődéséről és használatáról az alábbia
kat lehet feltételesen megállapítani. Azért csak feltéte
lesen, hiszen a legtöbbjük használatának pontos idejét, 
még csak századra sem tudjuk megmondani. A külön
böző formák feltételezhetően egymás mellett éltek és 
ez még csak nehezíti a történeti vizsgálódást és bizonyos 
sorrend kialakítását. Az egész pannóniai anyag átnézése 
alapján kiindulhatunk abból, hogy lapátalakú ekevasak 
a váll nélküli formákból az erőteljesebb vállas típusok 
irányába fejlődtek és a penge szélessége fokozódott, 
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27. Ekehúzólánc. Gölle—Somogyhetény. Rippl-Rónai Múzeum. Kaposvár. 
Ltsz. 62.274.1. 

27. Pflugkette. Gölle—Somogyhetény. Rippl-Rónai-Museum, Kaposvár. 
Inventarnummer 62.274.1. 

27. Enrayage de charrue. Gölle-Somogyhetény, Rippl-Rónai Múzeum, 
Kaposvár, No 62.274.1 

27. Тяговая ценъ плуга. Гелле •— Шомодьхетень. Музей им. Риппл-
Ронаи. Капошвар. Инв. н. 62. 274. 1. 

28. Ekehúzólánc. Szentgyörgyváг. КВМ. Ltsz. 64.927.1. 
28. Pflugkette. Szentgyörgyvár. Balaton-Museum, Keszthely, Inventar

nummer 64.927.1. 

28. Enrayage de charrue. Szentgyörgyvár. КВМ, No 64.927.1 
28. Тяговая цепъ плуга. Сентдьёрдьвар. КБМ. Инв. н. 64. 927. I. 
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29. Ekehúzólánc. Fenékpuszta. КВМ. Ltsz. 60.3.45. 
29. Pflugkette. Fenékpuszta. Balaton-Museum, Keszthely, Inventarnum

mer 60.3.45. 

29. Enrayage de charrue. Fenékpuszta, КВМ, No 60.3.45 
29. Тяговая цепъ плуга. Фенекпуста. КБМ. Инв. н. 60. 3. 45. 

a köpü szélessége és hossza pedig csökkent, ahogy 
az ekevas egyre inkább megközelítette a vízszintes el
helyezkedést. 

Az egyik legrégibb formának tarthatjuk azokat a dara
bokat, amelyek váll nélküliek és lényegében a köpü vé
gétől kezdve egyenlőszáru háromszöget alkotnak. Ilyen 
az egyik fenékpusztai példány (18. kép), de hasonlót 
máshonnan is ismerünk.62 Elegendő ezzel kapcsolatban 
ismét Pliniusra uatlnom, aki e formáról írja : „ . . . tertium 
in solo facili non totó porrectum dentali sed exigua 
cuspide in rostro".63 Itt tehát tulajdonképpen az eketalp 
végének vassal történő beborításáról lehetett szó. Ha
sonló megoldást láthatunk a mainzi ekemodellen is, 
amely mintául szolgálhat az eke szerkezeti felépítésé
hez.64 Ezen az ekevas a vízszintest megközelítő hegyes 
szögben helyezkedik el. 

A másik forma az, amilyet Balatonaligáról és Fenék
pusztáról ismerünk (9, 15. kép). Ezeknél a köpü erő
teljesen kifelé szélesedik, ami annak a jele, hogy az eke
vasat hegyes szögben erősítették meg, amint azt saját 
tapasztalatomon kívül, mások kutatása is alátámaszt.65 

Az ilyen formájú vállas ekevasakat nálunk is valami 



30. Ekehuzólán;. Keszthely környéke. KBM. Ltsz. nélkül. 

30. Pflugkette. Die Umgebung von Keszthely, Balaton-Museum, Keszt
hely, ohne Inventarnummer 

30. Enrayage de charrue. Environs de Keszthely, KBM, non coté 

30. Тяговая цепъ плуга. Кестхейские окрестности КБМ. Инв. н. от
сутствует. 

hasonló szerkezetű ekén használhatták, a sussexi eke-
modellhez hasonlóan. Két oldalára kormányt erősí
tettek, hogy ezzel fokozzák a föld feltúrását.66 

Végül a Balaton környékén használt szimmetrikus 
ekevasak egy jelentékeny része közepes nagyságú, egye
nes köpűjével víszintesen helyezkedett el és így szerke
zete valami hasonló lehetett, mint amit ezen a vidéken, 
de főleg az ettől délre elterülő vidékeken egészen a 19. 
századig használtak.67 A fentieken kívül helyi formák 
is kialakultak, mint amelyeneket Somogy megyéből, 
Szalacskáról ismerünk (23. kép). Ezeknek félköralakú 
pengéje csaknem teljes hosszukkal azonos. Viszonylag 
ritkán fordulnak elő és legfeljebb az egyik balácapusztai 
ekevashoz lehet őket hasonlítani (12. kép). Ezek a pél
dányok is kétséget kizárólag vízszintes helyzetben túrták 
a földet. 

Ezek az ekék, amelyeknek vasait fentebb bemutattam, 
csak a föld túrására voltak alkalmasak. A földszelet 
fordítására való törekvést azonban már korán jelzik. 
Elegendő, ha itt Columella egy helyét idézem: „Bubul-
cum autem per porcissum ingredi oportet alternisque 
versibus obliquum tenere aratrum et alternis recto 
plenoque sulcare. . . "68 A hely értelmezésével töb
ben is foglalkoztak és az eke ferde tartásából az ágy
szántás valamilyen kezdeti formájára következtetnek.69 

A Balaton környékén is találunk olyan jobboldalra 
koptatott ekevasakat, amelyekkel már valószínűleg ilyen 
magasabbrendű szántást próbáltak végezni. 

b) ASZIMETRIKUS TALYIGÁS EKÉK (ÁGYEKE) 

Az ágyeke technikai jellege egy földszelet vertikális 
és horizontális levágásán, megemelésén és oldalra for-

31. Ekehúzólánc. Padrag. VBM. Ltsz. 55.267.2. 
31. Pflugkette. Padrag. Bakony-Museum, Veszprém, Inventarnummer 

55.267.2. 
31. Enrayage de charrue. Padrag. VBM, No 55.267.2 
31. Тяговая цепъ плуга. Падраг. ВБМ. Инв. н. 55. 267. 2. 

dításán alapszik. A barázda alján az ekevas szélességé
nek megfelelő egyenes talaj marad. Ellentétben a túró 
ekével, elválasztja az egész földréteget és annak el
fordításával a gyeptalajok megművelésére alkalmas, mert 
így képes a gyökérzet megsemmisítésére. Ezzel hatalmas 
új területek bekapcsolása vált lehetségessé a mezőgazda
sági művelésbe.70 

32. Ekehúzólánc. Nemesvámos Balácapuszta. VBM. Ltsz. 63.124.4. 
32. Pflugkette. Nemesvámos Balácapuszta. Bakony-Museum, Veszprém. 

Inventarnummer 63.124.4. 
32. Enrayage de charrue. Nemesvámos, Balácapuszta,VBM, No 63.124.4 
32. Тяговая цепь плуга. Немешвамош. Балацапуста. ВБМ. Инв. H 

63. 124. 4. 
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33. Rómaikori hasogató csoroszlyák a) Fenékpuszta.KBM. Ltsz. 58.20.105 • 
b) Kiskőszeg. KBM. Ltsz. 64.962.1. — c) Fenékpuszta. KBM. Ltsz. 
nélkül. — d) Veszprém m. VBM. Ltsz. 55.275.451. 

33. Römerzeitliche Seche des Vorschoeiders. a) Fenékpuszta. Balaton-
Museum, Keszthely, Inventarnummer 58.20.105. — b) Kiskőszeg, 
Balaton-Museum, Keszthely, Inventarnummer 64.962.1.— с) Fenék
puszta. Balaton-Museum, Keszthely, ohne Inventarnummer, — d) 
Komitat Veszprém, Bakony-Museum, Veszprém, Inventarnummer 
55.275.451. 

33. Coutres de l'époque romaine, a) Fenékpuszta, KBM, No 58.20.105 — 
b) Kiskőszeg, KBM No 64.962.1 — c) Fenékpuszta, KBM, sans cote — 
d) Dép. de Veszprém, VBM, No 55.275.451 

33. Чересла-рыхлители римского периоба. 
a) Фенекпуста. КБМ. Инв. н. 68. 20. 105. — в) Кишкёсег. КЕМ 
Инв. н. 64. 962. I. — с) Фенекпуста КБМ. 
Инв. н. отсутствует. — д) Комитат Веспрем. ВБМ. Инв. н. 55. 
275.451. 

Az ágyeke elsőrendű kritériumai közül a legfontosabb : 
az aszimmetrikus ekevas és az egyik oldalon rögzített 
kormánydeszka. Másodrendű kritériumnak mondjuk: 
az eketalyigát és a csoroszlyát, mivel ezek szórványosan 
szimmetrikus ekéknél is megtalálhatók. A feltételezett 
történeti sorrendnek megfelelően vegyük szemügyre elő
ször a másodrendű kritériumokat. 

A latin auctorok közül legelőször Vergilius Maró 
említi a kerekekkel ellátott ekét : 

Caeditur et tiliai ante iugo levis altaque fagus || 
Stivaque, quae currus a tergo torqueat imos, || Et 
suspensa focis explorât robora fumus.71 A 4. században 
élt Servius ezekhez a sorokhoz a következő megjegyzé-

34. Rómaikori ekevasak, a) Sümeg. Szentgyörgyhegy. — b) Badacsony, 
c) Badacsony. Mindhárom Darnay K. rajza alapján. 

34. Römerzeitliche Pflugscharen, a) Sümeg. Szentgyörgyhegy. •— b) Ba
dacsony. •— c) Badacsony. Alle drei nach der Zeichnung von K. Dar
nay. 

34. Fers de charrue de l'époque romaine, a) Sümeg—Szentgyörgyhegy — 
b) Badacsony — c) Badacsony (D'après les dessins de K. Darnay) 

34. Чересла римского периоба. а) Шумег. Сентдьёрдьхедь. — в) Бад 
чонь. — с) Бадачонь. Все три по рисункам К. Дарнаи. 

seket fűzte: „ . . .currus autem dixit propter morém 
provinciáé suae, in qua aratra habent rotas, quibus 
juvantur".72 Vergilius a Pó-síkságon született és első 
mezőgazdasági ismereteit a szüleitől minden bizonnyal 
itt szerezte. A költemény e helyének értelmezésével kap
csolatban széles körű vita alakult ki, de ma már a szak
irodalom elismeri, hogy ez a hely a talyigás eke első 
megemlítése.73 

Vergilius feljegyzése már csak azért sem lehet véletlen 
vagy éppen elírás, mert egy évszázaddal később az 
idősebb Plinius (i. sz. 23—79) is megemlíti egy másik 
vidékről az eketalyigát: „Non pridem inventum in 
Raetia Galliae, ut duas adderent tali rotulas, quod 
genus vocant plamarati.,,7í Ha lehetséges, e hely még 
az előbbinél is nagyobb vitát váltott ki, de a szerző 

35. Rómaikori csoroszlyák. a) Toponár. KBM. Ltsz. 64.963.1. — 
b) Fenékpuszta. KBM. Ltsz. 69.106.1. — c) Toponár. KBM. Ltsz 
64.963.1. — d) Csabrendek. KBM. Ltsz. 64.961.1. 

35. Römische Seche, a) Toponár. Balaton-Museum, Keszthely Inven
tarnummer 64.963.1. —• b) Fenékpuszta, Balaton-Museum, Keszt
hely, Inventarnummer 69.106.1. — с) Toponár. Balaton-Museum, 
Keszthely, Inventarnummer 64.963.1. — d) Csabrendek. Balaton-Mu
seum, Keszthely, Inventarnummer 64.961.1. 

35. Coutres de l'époque romaine, a) Toponár, KBM, No 64.963.1. — 
b) Fenékpuszta, KBM, No 69.106.1 — c) Toponár, KBM, No 64.963.1 
— d) Csabrendek, KBM, No 64.961.1 

35. Чересла римского периоба. а) Топонар КБМ. Инв.н. 64.963.1. 
— в) Фенекпуста. КБМ. Инв. н. 69.106.1. с) Топомар. К Б М . 
Имв, н. 64.963.1. — д) Чабрендек. КБМ.Инв. н. 64.961.1. 

a fenti helyen a továbbiakban arra utal, hogy az új 
feltöréseknél használják ezt a szerszámot, mert az for
gatja a földet. Ez kétségtelenül arra enged következtetni, 
hogy itt már nemcsak a biztosabb járást elősegítő ta-
lyigát alkalmazták, hanem feltehetően már ágyekével 
szántottak. 
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Anélkül, hogy a rendkívül szerteágazó irodalom kér
déseit taglalnám, nézzük meg inkább azt, hogy vajon 
Pannóniában, közelebbről a Balaton környékén lehe
tett-e a római korszakban talyigás eke. 

Ebben a kérdésben kétségtelenül döntő jelentőségük 
van az ún. ekehúzó láncoknak, amelyek az eke gerendelyét 
az eketalyigához erősítették. Ilyeneket a környező tar
tományokban is tártak fel már. A legrégibbnek tartja az 
irodalom a karinthiai Gurinból származó leletet, amely
ben a lapátalakú ekevason kívül egy csoroszlya és eke
húzólánc is szerepel.75 A közlője a késő La Tène kor
szakból valónak mondja és ha ez igaz, akkor annak 
a legvégéről származhat, mert ilyeneket csak i. sz. első 
századból ismerünk. Minden valószínűség szerint az 
i. sz. századból származik az is, ami a fenti források 
szerint Schandorfban (Burgenland) került elő. Ezeknek 

36. Rómaikori csoroszlyák. a) Veszprém m. VBM. Ltsz. 55.275.450. — 
b) Balatonaliga. 

36. Römische Seche, a) Komitat Veszprém, Bakony-Museum) Veszprém, 
Inventarnummer 55.275.450. b) Balatonaliga. 

36. Coutres de l'époque romaine, a) Dép. de Veszprém, VBM, 55.275.450 
— b) Balatonaliga 

36. Чересла римского пениоба. a) Комитат Веспрем. ВБМ. Инв. н 
55.275.450. — в) Балатоналига. 

a leleteknek az a nagy jelentőségük, hogy mindenütt 
ekealkatrészekkel együtt találták őket, ami eleve biz
tossá teszi az ekével való kapcsolatukat. 

Nálunk Darnay Kálmán írt le egy ilyen leletet: 
„A múlt év nyarán azonban Káptalanfától északra 
római táborhely közelében a földmunkálatok alkalmával 
a munkások egy teljes eke összes részeit az elkorhadt 
farészek hiányával beszállították a múzeumomba. Állt 
az eke vasból készült kettős szárnyú szántóvasból, eke-

37. Aszimmetrikus ekevas. Fenékpuszta. KBM. Ltsz. 58.722.1. 
37. Asymmetrische Pflugschar. Fenékpuszta, Balaton-Museum, Keszt

hely, Inventarnummer 58.722.1. 
37. Fer de charrue asymétrique. Fenékpuszta, KBM, No 58.722.1 
37. Ассиметричный лемех. Фенекпуста. КЕМ. Инв. и. 58.722.1. 

késből (csoroszlya), eketisztító köpükésből (ösztöke) 
mely azon célt szolgálta, hogy métrenyi hosszú nyélre 
erősítve a szántóvas és a kormánylapokra akadt össze
összetorlódott földréteget eltávolítsa. Végül egy érdekes 
alkatú ekelánc is került elő, mely a szemlélőre azt 
a benyomást teszi, hogy e lánc segélyével az eke emberi 
erő által vonattatott. Építem a feltevésemet az ekelánc 
alkotására, mely állt két erős hosszú nyolcasalakú lánc
szemből és egy körtealakú nagy karikából, mely 28 cm-
nyi átmérőjével könnyen felhúzható volt a jobb karra 
és ráillik a vállperecre. A lánc hosszúsága 64 cm, mely 
az ekegerendelyre kapcsoltatott és annak vontatását 
a szántó ember közvetlen a rúd előtt balfelől állva 
kissé hajlított helyzetben végezhette".76 Az egyébként 
kitűnő leírásból, természetesen az emberi vonóerőt nem 
fogadhatjuk el, már csak a leírásban levő ellentmondás 

38. Aszimmetrikus ekevas. Szentgyörgyvár. KBM. Ltsz. 64.928.1. 
38. Asymmetrische Pflugschar. Szentgyörgyvár. Balaton-Museum, Keszt

hely, Inventarnummer 64.928.1. 
38. Fer de charrue asymétrique. Szentgyörgyvár, KBM, No 64.928.1 
38. Ассиметричный лемех. Сентдьёрдьвар. КБМ. Инв. н. 64.928.1. 
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miatt sem, de meg az ekét egy ember még megmozdítani 
is nehezen bírta volna. Sajnos ez a lelet is elveszett 
és még csak rajzot sem közölt róla.77 

Egy teljes római kori ekefelszerelést (ekevas, csorosz
lya, ekehúzólánc) őriz a keszthelyi Helikon könyvtár 
(26. kép). A hagyomány azt tartja róla, hogy ez annak 
az ekének volt a tartozéka, amellyel József nádor 1801-
ben a próbaszántást végezte. E hagyomány ellen szól, 
hogy az 1801. évi ekevas alkatrészeit bearanyozták, 
illetve beezüstözték, márpedig a fenti határozottan ró
mai kori ekemaradványokon, ilyennek nyomát sem le
het találni.78 így közelebb járunk az igazsághoz, ha 
feltételezzük, hogy a vasak semmi kapcsolatban nin
csenek a József nádor-féle ekével, hanem a fenékpusztai 
rómaikori lelőhelyről származhatnak, amely a Festetics 
család tulajdonát képezte. 

Mindezt alátámasztja az a tény, hogy ekehúzóláncot 
Fenékpusztán is ekevassal és csoroszlyával együtt ta
láltak és Kuzsinszky B. kétségtelenül felismerte, hogy 
ezek a karikák valamilyen módon az ekével vannak 
kapcsolatban.79 Az ekének és az eketalyigának egészen 
hasonló alakú lánccal való összekapcsolódását a recens 
anyagban is megtaláljuk. Hasonló fordul elő Csehszlo
vákia területéről,80 ilyet ismerünk Észak-Olaszországból 
a 15. és 17. századi ágyekéken,81 a magyar nyelvterü-
telen csak hasonlókat tudunk felmutatni,82 míg a leg
fontosabb megfelelőjét Svájcból ismerjük.83 Mindezek 
kétségtelenül bizonyítják, hogy ezek a láncok az eke-
talyiga és a gerendely összekapcsolására szolgáltak. 

A Balaton környéki ekeláncok három tagból állanak. 
Ezek közül a legnagyobb az, amelyiket az ekegeren
delyre húznak rá és a szántás mélységének kívánalma 
szerint a kakatszeg segítségével előbbre vagy hátrább 
rögzítenek. A lánc utolsó tagja különböző módon köti 
össze a gerendelyt a talyigával : vagy úgy, hogy egysze
rűen beakasztják vagy pedig külön erre a célra szóló 
kampóba megerősítik. A második tagban való meg
erősítés esetén a gerendelyt közelebb húzzák a talyigához 
és így a szántás sekélyebb lett. A Balaton környékéről 
az alábbi ekeláncokat ismerjük. 

Ekehúzólánc. Gölle-Somogyhetény. Rippl-Rónai Múzeum 
Kaposvár. Ltsz: 62.274.1. (27. kép). A nagy karika lapos, 
a két piskótaalakú láncszem közül a végső a nagyobb. Hosz-
sza: 52,0 cm, a nagy karika hossza: 22 cm.84 

Ekehúzólánc. Szentgyörgyvár. Veszprém m. Balatoni Mú
zeum Keszthely. Ltsz: 64.927.1. (28. kép) A nagy karika hosz-
szúkás, a középső szem egészen kicsi. Hossza: 57,8 cm, a 
nagy karika hossza: 27,5 cm.85 

Ekehúzólánc. Fenékpuszta. Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz: 60.3.45. (29.ép). A középső tag sokkal ki
sebb, mint az utolsó. Jó megtartású. Hossza: 62,4 cm. 

Ekehúzólánc. Keszthely környéke. Veszprém m. Balatoni 
Múzeum Keszthely. Ltsz. nélkül. (30. kép). Csak nagy ka
rika. Jó megtartású. Hossza: 23,5 cm. 

Ekehúzólánc. Padrag. Veszprém m. Bakonyi Múzeum. 
Ltsz: 55.267.2. (31. kép). Nagy karikája erősen nyújtott, a 
két láncszem közel egyenlő nagyságú. Hossza: 56,0 cm, a 
nagykarika hossza: 29,0 cm.86 

Ekehúzólánc. Nemesvámos-Balácapuszta. Veszprém m. 
Bakonyi Múzeum Veszprém. Ltsz: 63.124.4. (32. kép). 

A nagykarika kapcsolódásánál a sok használattól egészen 
bevágódott. Az utolsó tag lényegesen hosszabb, mint a kö
zépső. Hossza: 58,2 cm, a nagy karika hossza: 22,5 cm. 

A Balaton környéki ekehúzóláncok, ha van is kö
zöttük méretben kisebb különbség, mégis láthatóan egy
formák. A Magyar Nemzeti Múzeumban található négy 
olyan példány, amelyeknek utolsó tagja kampó formá
ban kapcsolódott az eketalyigához. Sajnos ezeknek lelő
helye ismeretlen. Előkerültek továbbá olyan példányok 
is, melyeknek nagykarikája kör alakú (Komló—Mecsek
jánosi. Janus Pannonius Múzeum Pécs. Ltsz: 60.124.1.), 
ezek mérete általában kisebb. Ilyen kisméretű példányt 
közöl Kuzsinszky is Fenékpusztáról,87 amellyel a fény
kép alapján részletesen foglalkozik Brantanic, B. egyik 
munkájában,88 és arra a megállapításra jut, hogy olyan, 
a végefelé elvékonyodó gerendelyről húzhatták, amely
nek metszete minden bizonnyal köralakú lehetett. Az 
ekelánc pedig nem a gerendelyt kötötte össze a kari
kával, hanem a gerendelyt közvetlenül a vonórúddal. 
Ez a példány a háborúban elpusztult, így alaposabb 
megvizsgálásra nem volt lehetőségem, de megerősítési 
módja annyira megegyezik a többi bemutatott példány-
nyal, hogy azonos használatukban nincsen okunk ké
telkedni. 

A fenti ekehúzóláncok tehát kétségtelenül amellett 
tanúskodnak, hogy a Balaton környékén és az attól 
délre eső területeken i. sz. 2—5. században használták 
az eketalyigát, ami egyik jelentős előfeltétele az ágyeke 
kialakulásának.89 

A csoroszlya feltűnésével már a La Téne kor végétől 
számíthatunk, de a pannóniai leletek bizonytalan kor
meghatározása miatt, egyetlen leletünket sem tudjuk 
kétséget kizáróan erre a korszakra helyezni. Ezért az 
alábbiakban valamennyi Balaton környéki csoroszlyát 
itt mutatom be az 5. század végéig, vállalva annak 
kockázatát, hogy ezek közül egyik vagy másik i. e. 
évszázadból származik. 

A külföldi irodalom részletesen foglalkozik e korszak 
ekevasaival, de alig találunk utalást a csoroszlyákra. 
Ennek oka egyrészt az, hogy formájuk nem mutat nagy 
változatosságot, másrészt számuk sokkal kisebb, mint 
amazoké. A csoroszlyák alkalmazása csak bizonyos 
talajfajtákon indokolt. így nem volt szükség rájuk köny-
nyű, homokos földeken, hasonlóképpen nem mindig 
alkalmazták olyan területeken, amelyeken örökszántó
ként éltek, vagyis minden évben felszántottak. Nem 
lehetett különösebb szerepük az irtásos és égetéses ir-
tásos földeken sem, mert itt a sok gyökér és tuskó 
akadályozta volna munkájukat. Általánosan alkalmaz
ták azonban a fűvel, alacsonyabb bozóttal benőtt terü
leteken, mert itt a gyökereket átvágja és megkönnyíti 
az ekevas munkáját. A csoroszlyát használták egy vagy 
két évig pihentetett földeken is, így megjelenését a rend
szeres földművelés egyik fontos jelének lehet tekinteni. 

Alkalmazása kétségtelenül szerkezeti átalakulást is 
okozott az ekén. A gerendelybe erősített csoroszlyára 
nehezedő nyomás ugyanis a gerendely és a szarv össze-
csapolását nagyon hamar kilazította volna. Ezért vált 
szükségessé a talpnak és a gerendelynek köldökkel tör-
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ténő összekapcsolása. Ez vezetett a három- és négy
szögletes vázú ekék kialakulásához. Ez és a talyiga 
az eke biztosabb járást eredményezte, amely a mélyebb 
szántást tette lehetővé, ami a nedvesebbé és hidegebbé 
váló közép-európai időjárás miatt nélkülözhetetlenné 
vált.90 

A csoroszlya háromféle funkciót tölthet be, ami el
helyezésében is kifejezésre jut : 

1. Lehet olyan önálló eszköz része, amelyre egyetlen 
csoroszlyát erősítenek (hasogató, resalo, Riss stb.),ezzel 
a földet meghúzatva könnyebbé teszik a szántást, illetve 
a meghasogatott földbe közvetlenül is lehetett vetni.91 

2. A szimmetrikus ekevas előtt hasítja a földet és 
így annak túró munkáját megkönnyíti. 

3. Az egyik oldalon függőlegesen helyezik el és így 
az asszimmetrikus ekevas előtt felhasítva a földet, lehe
tővé válik a földszelet teljes átfordítása. 

Mindezekből kétségtelenül látszik, hogy a csoroszlya 
történetének vizsgálata meglehetősen bonyolult kérdés. 

Először is azt kell tisztázni, hogy vajon a római 
korszakban használtak-e hasogatót (resalo). A római 
auctorok egyik-másik helyéből arra lehet következtetni, 
hogy előfordulhatott. így Plinius ezeket írja: „ . . .cultre 
vocatur inflexus praedensam, priusquam proscindantur 
terram secans futurisque sulcis vestigia prae scribens 
incisuris quas resupimus in orando mordeat vomer".92 

Egy másik helyen még valószínűbb, hogy Plinius az ön
álló eszközről ír: „Vi omni arató: prius quam aras, 
proscindito. Hoc utilitatem habet, quod inverso cespite 
herbarium radices sevantur".93 Valami hasonlót lehet 
kiolvasni Columella egy mondatából is : „At cum perrup-
tae rastris et aratris radices herbarum.. ."94 Ezek után 
alig lehet kétséges, hogy a hasogatót a római korszakban 
a birodalom különböző részein használták. 

Most már csak az a kérdés, hogy melyik csoroszlyát 
alkalmazták hasogatón és melyiket ekén? Az eddigi 
kutatások alapján általánosságban elfáadhatjuk azt, 
hogy azok a példányok, melyeknek hossza 60 cm-t 
nem haladja meg, valamikor eke, míg az ennél nagyobb-
bak hasogató részei lehettek.95 A Balaton környékéről 
az alábbi példányokat sorolhatjuk ebbe a kategóriába: 

Csoroszlya. Fenékpuszta. Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz: 58.20.105. (33. kép a.). A nyeléhez viszo
nyítva pengéje kb. 1/3-ad rész. A nyele teljesen egyenes. 
Hossza: 68,5 cm, pengéjének hossza: 21,0 cm. A Bala
toni Múzeum ásatásaiból került felszínre 1906-ban. Felté
telezhetően a 4. századból származik.96 

Csoroszlya. Kiskőszeg. Baranya m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz: 64.962.1. (33. kép b.) Hatalmas példány. Jó 
megtartású. Hossza: 79,0 cm, a penge hossza: 19,0 cm. 
Feltételezhetően római kori. 

Csoroszlya. Fenékpuszta. Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz. nélkül. (33. kép c). Nyeléhez viszonyítva 
pengéje nagy (kb. 2/5.). Hossza: 65,0 cm, pengéjének hossza: 
27,0 cm. Feltehetően 4. századi. 

Csoroszlya. Veszprém m. Bakonyi Múzeum Veszprém. 
Ltsz: 55.275.451. (33. kép d.). Nyeléhez viszonyítva pengéje 
elég nagy (2/5.). Nyele enyhén ívelt. Jó megtartású. Hossza: 
62,4 cm, nyelének hossza: 35,0 cm. Feltehetően római kori. 

A hasogató nevő szerszám ma is él még Európa 
egyes vidékein: így Skóciában, a Baltikumban, Svéd
országban, sőt a területünkkel szomszédos Alpokban 

is előfordult, feltehetően ezek előzményei is időszámí
tásunk kezdeteire nyúlnak vissza.97 

Az ekevas és a csoroszlya más-más jellegű munkát 
végez és ez technikailag is amellett szól, hogy kezdetben 
két különálló eszközként működhettek. A két vaseszköz
nek egyetlen ekén való egyesítése kétségtelenül nagy 
horderejű felfedezés volt és komolyan befolyásolta 
a mezőgazdasági munka fejlődését. Mindez a lapátalakú 
ekevasakkal állott kapcsolatban, mert csak ezzel együtt 
használták. Ezt bizonyítják a külföldi98 és hazai99 eke
vassal együtt feltárt csoroszlyák. 

A Balaton környéki és római korszakra datálható, 
feltehetően ekén alkalmazott csoroszlyák közül elsőnek 
azokat említem, amelyeket Darnay Kálmán rajzban 
és leírásban is közöl és amelyek a második világháború
ban sajnos megsemmisültek. Az első számú lelőhelye 
Sümeg (Szentgyörgyhegy)100 (34. kép a.). A foka ke
resztben áll „az ekegerendelyből szög alatt kinyúló eke
tüskében akként nyert megerősítést, hogy a kés felfelé 
álljon. Hossza : 37 cm.101 A második példány Badacsony
ban került elő szőlőforgatás alkalmával... Majdnem 
egyenes forma. Hossza: 38 cm (34. kép b.) A harmadik 
példány ugyancsak Badacsonyból származik (34. kép c ) . 
Az előbbitől abban különbözik, hogy az egyenes és 
viszonylag lapos nyél után a penge része meglehetősen 
előreugrik. Hossza: 50 cm."102 

A Balaton környékéről az alábbi, azonosítható csoroszlyá-
kat ismerjük: 

Csoroszlya. Fenékpuszta. Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz: 69.106.1. (35. kép b.). Pengéje viszonylag 
rövid és töredezett, nyele enyhén hajlított. Hossza: 42,2 cm, 
nyelének hossza: 25,5 cm. Feltehetően a 6. századból.103 

Csoroszlya. Toponár. Somogy m. Balatoni Múzeum Keszt
hely. Ltsz: 64.963.1. (35. kép c). A csaknem teljessn egyenes 
nyélből a viszonylag nagy penge egyszerre ugrik ki. Jó meg
tartású. Hossza: 41,8 cm, a nyél hossza: 26,0 cm. Valószínű
leg kelta vagy római kori.104 

Csoroszlya. Csabrendek. Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz: 64.961.1. (35. kép d.). Pengéje nem ugrik ki, 
csupán a nyél végének hajlásából adódik. Hossza: 54,0 cm, 
a nyél hossza: 36,0 cm. A római korból, esetleg korábbról 
származhat.105 

Csoroszlya. Veszprém m. Bakonyi Múzeum Veszprém. 
Ltsz: 55.275.450. (36. kép a). Erősen ívelt nyeléből hirtelen 
ugrik ki a nagyméretű penge. Nyele feltűnően rövid. Hossza: 
53,5 cm, a nyél hossza: 16,8 cm. Valószínűleg római kori.106 

Csoroszlya. Balatonaliga. Marhalejáró-Romlás. Bakonyi 
Múzeum Veszprém. (36. kép b.) Pengéje csaknem felét fog
lalja el. Hossza: 41,5 cm. Csak ábrázolását ismerem. Fel
tehetően a 2—3. századból.107 

Ez a néhány példány is elgeendő annak megállapítá
sára, hogy a római korban a Balaton környékén cso-
roszlyával ellátott ekét is használtak. A csoroszlya már 
önmagában is feltételezi az eketalyiga alkalmazását, 
mert csak ez biztosított az ekének olyan stabilitást, 
amit a csoroszlya megkövetelt. Ezért van az Európában, 
hogy az eketalyiga és csoroszlya elterjedési területe nagy
jából egybeesik. Alkalmazása azonban szimmetrikus eké
ken is előfordult, de kétségtelen, hogy az aszimmetrikus 
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39. Aszimmetrikus ekevas. Csabrendek. KBM. Ltsz. 64.959.1. 

39. Asymmetrische Pflugschar. Csabrendek, Balaton-Museum, Keszthely, 
Inventarnummer 64.959.1. 

39. Fer de charrue asymétrique. Csabrendek, KBM, No 64.959.1 

39. Ассиметричный лемех. Чабрендек. КБМ. Инв. н. 64.959.1. 

ágyeke előfutárja, amelynek vidékünkön is a legjellem
zőbb sajátossága az asszimmetrikus ekevas. 

A legutóbbi időkig az eke korai történetének kutatói 
közül sokan kételkedtek abban, hogy az aszimmetrikus 
ágyeke már i. sz. első évszázadaiban megjelent Európá
ban. Számunkra az egyik legdöntőbb bizonyíték az 
a lelet, amit 1953-ban a jugoszláviai Lisicica mellett 
egy római kori telepen ástak ki. Itt a villa egyik gazda-

40. Aszimmetrikus ekevas. Fenékpuszta KBM. Ltsz. 58.722.2 
40. Asymmetrische Pflugschar. Fenékpuszta (?), Balaton-Museum, Keszt

hely, Inventarnummer 58.722.2. 
40. Fer de charrue asymétrique. Fenékpuszta KBM, 58.722.2 
40. Ассиметричный лемех. Фенекпуста. КБМ. Инв. номер 58.722.2 

41. Aszimmetrikus ekevas Fenékpuszta (?). KBM. Ltsz. nélkül. 

41. Asymmetrische Pflugschar, Fenékpuszta (?), Balaton-Museum 
Keszthely, ohne Inventarnummer 

41. Fer de charrue asymétrique. Fenékpuszta (?), KBM, sans cote 

41. Ассиметричный лемех. Фенекпус! a (?) КБМ. Инв. номер отсутству
ет. 

sági épületében egy határozottan aszimmetrikus eke
vasat tártak fel a hozzátartozó csoroszlyával együtt. 
Az ásató publikációjában 3. századinak mondja, de 
mivel a villa egészen a 6. század elejéig fennállott, 
ezért az ekevas is lehet valamivel későbbi. Teljes hossza : 
22,0 cm, szélessége: 9,5 cm. Vastagsága 2—2,8 cm 
között váltakozik.A felezővonaltól számítva a bal oldala 
2,3 cm-rel szélesebb, mint a jobb és ez már csaknem 
teljesen kifejlett aszimmetriát jelent.108 A lelet jelentő
sége rendkívül nagy, többek között azért is, mert az 
eddig bizonytalannak tartott és csak rómainak jelölt 
és máshonnan származó szimmetrikus vagy aszimmet
riára hajló ekevasakat, segítségével valószínűsíteni le
het.109 

A jugoszláviai lelet nem egyedülálló, mert Angliából 
három aszimmetrikus példányt ismerünk ebből a kor
ból. Ezek formája azt mutatja, hogy a keskeny kelta 
ekevasból fejlődtek ki.110 De nemcsak erről a területről, 
hanem a lengyelországi Nowa Hutából is ismerünk 
aszimmetrikus ekevasakat hozzávetőlegesen a 4. szá
zadból.111 Nagyjából ebből az időből származik a za-
gajkani (Moldován SZSZK) jobbra enyhén aszimmet
rikus ekevas,112 ilyen továbbá a Cymljansko várkastély 
területén feltárt példány is.113 

Ezek után aligha lehet kétséges, hogy ha Európa 
különböző részeiben az aszimmetrikus ekevasat már 
használták a római korban, akkor Pannoniában is meg
lehetett, elsősorban éppen a Balaton környékén. Sajnos 
az aszimmetrikus példányok nem rendszeres és újabb 
ásatásokból kerültek elő. Az azonban mégis kétségtelen, 
már csak leletkörülményeiket tekintve is, hogy a római 
korszakból származnak. Aszimmetrikus ekevasak : 

Ekevas. Fenékpuszta. Veszprém m. Balatoni Múzeum Keszt
hely. Ltsz: 58.722.1. (37. kép). Jobbfelé egy kicsit aszimmetri
ára hajló, ezen az oldalon a válla is nyújtottabb. Közepes meg
tartású. Hossza: 20,7 cm, szélessége: 12,7 cm. A múzeum 
háború előtti ásatásaiból származik. Feltehetően a 4. szá
zadban használták. 

Ekevas. Szentgyörgyvár. Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz: 64.928.1. (38. kép). Határozottan aszim-
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metrikus a jobb oldalra, a bal váll elcsenevészesedése látha
tóan megindult. Köpűje széles ugyan, de nem szélesebb a 
pengénél. Hossza: 24,0 cm, szélessége: 18,0 cm. Ugyaninnen 
származik a múzeum egyik ekehúzó lánca is. Feltehetően 
a római korban használták. 

Ekevas, Csabrendek. Veszprém m. Balatoni Múzeum Keszt
hely. Ltsz: 64.959.1. (39. kép). Jobbfelé kissé aszimmetri
ára hajlik (válla 1,7—2,2 cm). Köpűje kifelé szélesedik. Kö
zepes megtartású. Hossza: 25,7 cm, szélessége: 13,7 cm. 
Ugyaninnen nagyméretű csoroszlya és szimmetrikus ekevas 
is került a múzeumba. Feltehetően római kori. 

Ekevas. (Fenékpuszta) Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely Ltsz: 58.722.2. (40. kép). Jobb oldalán erőteljesen 
aszimmetrikus, belső oldala V-alakban nádolt. Jó megtar
tású. Feltűnően hosszú köpűvel. Hossza: 16,7 cm, széles
sége: 14,1 cm. Feltehetően a római korból. 

Ekevas. (Fenékpuszta?) Veszprém m. Balatoni Múzeum 
Keszthely. Ltsz. nélkül (41.kép). Határozottan aszimmet
rikus, hátrafelé szélesedő köpűje több mint felét teszi az eke
vasnak. Jó megtartású. Hossza: 19,5 cm, szélessége: 11,5 cm. 
Feltehetően a római korból. 

Ezenkívül megemlítem még, hogy Tácról (Fejér m.) is 
ismerünk egy keskeny aszimmetrikus ekevasat (István ki
rály Múzeum Székesfehérvár. Ltsz: 60.739.1.) a 2—4. szá
zadból. Továbbá egyet Szolnok-Szandáról, mely nagyjából 
a 4. századból származtatható (Damjanich János Múzeum 
Szolnok. Ltsz: 63.254.1.). 

Már nehezebben bizonyítható a kettős szarv és az egy-
oldalon rögzített kormány megléte, hiszen ezek fából 
készültek és ennek következtében nem maradtak meg. 
Itt csak a római auctorok munkájából meríthetünk. 
Ezek (Vergilius, Palladius és mások) a kormánnyal 
kapcsolatban mindig többes számot használnak, hiszen 
ebben a korban az ekéken általában mind a két oldalt 
erősítették a kormánydeszkát (aures aratri). Annál in
kább feltűnő, hogy Plinius egy helyén az egyes szám 
fordul elő (tabula aratro adnexa). Ez az egyetlen bizo
nyíték az egy oldalon rögzített kormánydeszkára. Nem 
lehet az sem véletlen, hogy ez éppen annál a szerzőnél 
fordul elő, aki olyan részletesen leírta az eketalyigát, 
a csoroszlyát és a fordítani képes ekevasat.114 Sajnos 
még kevesebbet tudtunk a kettős szarvról, amely ugyan
csak i. е. a II. évezredben ismert volt Mezopotámiában 
és Egyiptomban, de Európában nem találjuk a nyomát. 
Sem a modellek, sem az ábrázolások, sem pedig az auc
torok (Varró, Columella, Ovidius, Plinius) nem adnak 
semmi támpontot vagy legalábbis mindezideig ilyen 
nem került elő. Tudjuk azt, hogy milyen nehéz a szim
metriáról az aszimmetriára áttérni és így feltételez
hetjük, hogy ez az ekén is csak fokozatosan követ
kezett be. 

A fenti adatok mégis egyértelműen amellett szólanak, 
hogy a római korszakban a Balaton környékén hasz
nálták az aszimmetrikus ágyekét és így kétségtelen az, 
hogy ez a terület a római birodalom egyik legfejlettebb 
mezőgazdasági területének számíthat. Feltevésem sze
rint Pannoniában a talyigás ágyeke jelentős kelta előz
ményekre támaszkodva önállóan fejlődhetett ki, esetleg 
kapcsolatot tartva Észak-Itália egyes területeivel. 

Az ágyeke alapvetően megváltoztatta a szántás tech
nikáját. A karcoló ekékkel keresztben és hosszában 
egyaránt szántottak, mert csak így tudták a föld minden 
részét megmozgatni. A túró eke mindig ugyanazon 
a nyomon tért vissza és a szántásban a két barázda 

között barázdafal maradt. Az ilyen síkszántást váltotta 
fel az ágyszántás. Mivel az eke csak egy oldalra fordí
totta a földet, ezért vagy középen kezdték el a munkát 
és ugyanazon a nyomon visszatérve a két földhasábot 
összevetették, így a barázdák mindig távolodtak egy
mástól (összeszántás). Máskor a két szélén kezdték meg 
a munkát és így folyton közelebb kerültek egymáshoz, 
míg végül a középen egy mélyebb árok maradt (szét-
szántás). Ez a kétféle szántásmód egészen napjainkig 
megmaradt. A földcsík szélességének meghatározásában 
a föld nedvességének jelentős szerepe volt. A nedvesebb 
földeket kisebb ágyakban szántották, mert így a feles
leges vízmennyiséget jobban el lehetett vezetni.115 

A szántás változása magával hozta a szántóföldek 
formájának átalakulását is. Sajnos ilyen vonatkozású 
régészeti kutatásokat eddig nem végeztek nálunk, úgy
hogy itt csak a külföldi analógiákra és az auctorok 
leírására vagyok kénytelen támaszkodni. Az ún. kis
méretű, négyszögletes kelta földeket csak könnyű ekék
kel lehetett megművelni.116 Időszámításunk kezdete tá
ján ezek a kis négyzet, esetleg téglalap alakú földek 
általánosak voltak. így Varró ezzel kapcsolatban 
azt írja: „Iugum vocant, quod juncti boves uno die 
exarare possint. Versum dieunt centum pedes quoquo-
versum quadratum".117 Columella azonban már nagyobb 
méretű földekről is beszél, amelyek nem is minden 
esetben négyszögletesek, hanem vannak közöttük tégla
lap alakúak is. így a 120 X120 lábnyi területek mellett 
szól a 30 XI80 négyzetlábnyi területekről is.U8 

A szántóföldnek a négyzetesből a téglalapalakúvá 
való válásával kapcsolatban az angol, francia és dán 
kutatók végeztek érdekes megfigyeléseket. így pl a fran
cia Marc Bloch a földformákat a kétféle ekéhez és 
a kétféle szántásmódhoz kötötte. A négyzetes kisméretű 
földeket egyszerű karcoló ekékkel (araire) művelték, 
míg az ágyekéket (charrue) a hosszú szalagföldeken 
használták. A római korszakban az előbbiek a benn
szülött lakosság földjein voltak általánosak, az utóbbia
kat a római villagazdaságokban alkalmazták.119 Itt csak 
az eszközváltás alapján gondolhatunk arra, hogy a Ba
laton környékén is valami hasonló változás mehetett 
a szántóföldek alakjában végbe. 

A mélyebben szántó eke azonban nemcsak a földek 
formáját változtatta meg, hanem a vonójószággal kap
csolatban is fokozott követelményeket támasztott, amint 
arra Columella egy helye is rávilágít: „. . .aegreque 
terrae summám partem levi admodum vomere sauciant. 
Et ideo minoribus aratris moliantur, qui non valent alte 
perfossam novalium terram rescindere: quod cum sit, 
omnibus, virentibus plurimum confert. Nam penitus 
arvis sulcatis majore incremento segetum foetus grandes-
cunt et in hoc igitur a Celso dissentio, qui reformandis 
impensam, quae scilicet largior est in amplioribus ar-
mentis, senset exiguis vomeribus et dentalibus terram 
subigere, quo minor is formae bubus administrari id 
possit: ignorans, plus esse reditus in ubertate frugum, 
quam stipenoii, si maiora mercamur arment . . . "12° 
A nagyobbtestű marhák előretörése a magyrországi ró
maikori csontmaradávnyokban is megfigyelhető. A szar
vasmarhák átlag marmagassága (ez a megállapítás egye-
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lőre kevés egyed mérésen alapszik) az előző korszakhoz 
képest emelkedik, majd a római korszak után ismét 
meredeken esni kezd.121 

Az ágyeke kialakulásával kapcsolatban Moszynski, K. 
arra a megállapításra jutott, hogy az valahol a Fekete
tenger és az Alpok között történhetett meg.122 Ma már 
a kialakulási központokat sokkal világosabban látjuk 
és kisebb területekre tudjuk szűkíteni. így minden két
séget kizáróan meg lehet állapítani, hogy az ágyeke 
kialakulásának egyik legkorábbi és legjelentősebb köz
pontja Pannónia, azon belül is a Balaton környéke 
és az ásatások esetlegességének bizonytalansági ténye
zőjét figyelembevéve, ott is elsősorban annak nyugat 
felének mezőgazdasága lehetett különösen fejlett. 

4. AZ EKE ÉS SZÁNTÁS A KÖZÉPKORBAN 

Az 5. század elején Pannoniát is elfoglalják a hunok és 
ettől kezdve öt évszázadon keresztül a Balaton környéke 
is a népek országútjává válik, ami a nyugodt körülmé
nyeket kívánó földművesmunkának semmiképpen sem 
kedvez. Ma már ugyan Sági Károly, Füzes Miklós, Kiss 
Attila munkássága nyomán egyre inkább bizonyított, 
hogy a Balaton nyugati partjain a római kortól a ma
gyar honfoglalásig a lakosság és a műveltség bizonyos 
kontinuitását lehet feltételezni. „Az avarok uralma ide
jén Keszthely vidékén jellegzetes leletanyag bukkan fel, 
melynek etnikai háttere nincs még eléggé tisztázva. 
Annyi bizonyos, hogy keverék nép ez, melynek sorai
ban megtaláljuk a rómaiak pannóniai uralmát túlélt 
romanizált népesség utódait, a nálunk megfordult kü
lönböző germán népek töredékeit, s a kultúra létreho
zásában szerepük volt az avaroknak is."123 

Arról azonban semmit sem tudunk, hogy vajon az a 
magas fokú földművelés, mely a római korszakban e 
területen virágzott, milyen lehetett a népvándorlás 
korában és ezen belül az eke és szántás színvonala ho
gyan alakult. Kétségtelen, hogy a hunok ázsiai hazá
jukban földműveléssel is foglakoztak,124 de ennek a 
Kárpát-medencében semmi nyomát sem sikerült eddig 
felfedezni. így mint a lovasnomádok általában, a le
igázott népekkel termeltették a gabonát, amint azt 
Priszkosz rétor egy feljegyzése is bizonyítja: „Minthogy 
a hunok megvetették a földművelést, rávetették magu
kat a gótok élelmiszer-készleteire és elragadták azt, 
mint a farkasok. Úgyhogy a gótok rabszolgák módjára 
a hunok fenntartásáért dolgoztak".120 Sajnos, a gótok 
földművelésének tárgyi emléke eddig nem került elő, 
annak ellenére, hogy egyik központjuk éppen a Balaton 
partján lehetett. 

A langobárdok ugyanezen a területen a 6. század 
közepén mintegy két évtizedet töltöttek, de ásatások
ból az általuk használt ekére alkalmazott vas alkatrészt 
nálunk még nem találtak. Ez annál is inkább feltűnő, 
mert a végső formájukban 640-re visszamenő langobárd 
törvények említik a plovum, plovus szót, ami pedig csak 
ágyekét jelenthetett,126 ha pedig már törvényben beszél
nek egy eszközről, akkor annak használata a rögzítést 
jelentős mértékben megelőzhette. A langobárd ágy
ekével kapcsolatban e korai korszakból máshonnan is 

maradtak fenn írásbeli feljegyzések: „Si quis Ploum 
aut aratrum alienum iniquo animo scapellaverit, con-
ponat solidos très, et si furaverit, reddat in actogild" 
és egy másik helyen: „Si transeundo et faciendo viam 
novam per alienam possessionem cum bestiis a basto, 
seu cum curru, plovo, seu carrula, solvat bannum".127 

Ezek az adatok mint a langobárdok ágyekéjéről tanús
kodnak, tárgyi emlékei is bizonyára előkerülnek a jö
vőben. 

568—800 közötti időszakban ezen a területen is az 
avarok uralkodtak, akik feltehetően a helyi lakossággal 
műveltették a földet, de e korszakról még az előbbinél 
is kevesebbet tudunk. A 9. század elején a frankok le
verik az avarokat és a Balatontól nyugatra eső terüle
tet a nyitrai szláv menekült Pribinára bízták, aki a mai 
Zalavárott fontos védelmi központot alakított ki. Ezért 
különösen értékes az az ekevas lelet, melyet a zalavári 
ásatások során Masapurc falainak közvetlen közeléből 
a 9. századból ástak ki. Magát az ekevasat egy 11. szá
zadi cölöplyuk alatt 33 cm mélységben találták meg. 
Alakja egyenlő szárú háromszög. Az éle lekerekített, 
helyenként töredezett. Magyar Nemzeti Múzeum. 
Ltsz: 53.18.41. (42. kép) Hossza: 16.4 cm, szélessége: 
9,3 cm. 128 Tehát meglehetősen kisméretű ekevas, amely
nek formájából arra lehet következtetni, hogy ez olyan 
egyszerű túróeke lehetett, amilyet a Morava-völgyében 
ebben az időben használtak.129 Formában ez az ekevas 
közel áll azokhoz a példányokhoz is, amelyeket Nyitra 
közvetlen közeléből, ugyanebből a korból tártak fel.130 

Mindent összevetve, aligha lehet kétséges az, hogy 
mint a Kárpát-medencében általában, a népvándorlás 
idején a földművelés és azon belül a szántás minősége 
nagymértékben visszaesett. Újabb fellendülés csak a 
honfoglalás után következett be. 

Mint azt az utóbbi évtizedekben készült tanulmá
nyok, leletek és adatok alapján bizonyítani igyekez
tem, a magyarság az ekével és az ekés földműveléssel 
már jóval a honfoglalás előtt megismerkedett s amikor 
elődeink a Kárpát-medencét megszállták, akkor egy 
jelentős részük nemcsak ismerte, hanem gyakorolta is 
a földművelést.131 Ezzel a kérdéssel itt nem foglalkozom, 
mert ez feladatomtól messze vezetne, hanem inkább a 
Balaton környékének ekés művelésére vonatkozó leg
régibb feljegyzéseket igyekszem összefoglalni. Sajnos, 
tárgyi emlékeink e korból nincsenek, annál gazdagab
bak azonban az írásbeli források, amelyek közül lás
sunk néhányat. 

Kétségtelen az, hogy a Balaton környékén az eke és 
a vele végzett szántás korán általános lehetett. Erről 
tanúskodik Szántód neve, mely eredetibb Számtod 
alakjával a számt ~ szánt igéből származik és már 
1001-től kimutatható.132 Sajnos az agrártörténet még 
nem dolgozta fel és nem értékelte eléggé azt a hatal
mas adatmennyiséget, amely a Tihanyi, Bakonybéli és 
Pannonhalmi Apátság egyházi nagybirtokának korai 
fejlődését mutatná be, így ezekből a forrásokból ma 
még csak bizonyos fenntartásokkal lehet meríteni.133 

I. László 1086-ban kelt oklevele a Bakonybéli Apát
ság embereivel kapcsolatban a következőket állapítja 
meg: 
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Koppányban van 16 lovasa, 14 szántója 

Kajáron 12 4 9 szőlő
művese 

Ponyvádon 9 
Árpáson 9 
Farkashegyen 7 — 
Kötellakán 5 — 

Összesen 49 27 9 

Ezenkívül oda tartozott még 19 szabad is (liberi), 
akik lovon kísérték az apátot, két napot szántottak, 
egy napot arattak és egy alkalommal évente bort szál
lítottak. A lovasok kötelessége kilencnapi szántás, be
hordták a gabonát a csűrbe és elnyomtatják, malomba 
jártak, őrizték a marhát, kiváltságuk, hogy szabadon 
házasodhattak. A szántók termésük felét adták az apát
nak, ezenkívül fizettek tíz szapu zabot és tíz rőf vásznat, 
sört készítettek, kölest hántoltak, idegenekkel nem háza
sodhattak. E rövid kis áttekintésből is az látszik, hogy 
a l l . század második felében a szabadok, lovasok, szán-

42. Ekevas. Zalavár. Magyar Nemzeti Múzeum. Ltsz. 53.18.41. 
42. Pflugschar. Zalavár, Ungarisches Nationalmuseum, Inventarnummer 

53.18.41. 
42. Fer de charrue. Zalavár, Musée National Hongrois No 53.18.41 
42. Лемех. Залавар. Венгерский национальный музей. Инв. н. 53.18.41. 

43. Ekevas. Balatonalmádi Bauxitkutató. VBM. Ltsz. 65.41.19. 

43. Pflugschar. Institut für Bauxitforschung in Balatonalmádi, Bakony-
Museum, Veszprém, Inventarnummer 65.41.19. 

43. Fer de charrue. Balatonalmádi Bauxitkutató, VBM, No 65.41.19 

43. Лемех. Балатоналмади. ИИ по бокситам. ВБМ. Инв. н. 65.41.19. 

tók egyaránt részt vettek a szántás munkájában, mert 
nagy kiterjedésű birtokok megművelése csak így volt 
lehetséges.134 

Az egyházi és világi birtokokhoz tartozó különböző 
rétegek azonban nem rendelkeztek minden háztartás
ban önálló ekével és elegendő igásjószággal, ezért a 
szolgáltatások végzésére, de elsősorban a szántáshoz 
több család egyesítette erejét. A közös szántás emlékei 
még az adományozó levelekből is kimutathatók. így 
pl. a Tihanyi Apátság alapítólevelében 1055-ben a kö
vetkezőket olvashatjuk: „Sunt igitur a r a t r a XX. cum 
LX. mansionibus" vagyis egy ekében így három család 
fogott össze.135 Hasonló szervezet nyomait lehet ki
mutatni 1086-ban a Bakonybéli Apátság birtokain is: 
„Item predium, quod volgo vocatur Magos, in quo duo 

44. Ekevas. Keszthely környéke. KBM. Ltsz. nélkül. 
44. Pflugschar. Die Umgebung von Keszthely, Balaton-Museum, Keszt

hely, ohne Inventarnummer 
44. Fer de charrue. Environs de Keszthely. KBM, sans cote 
44. Лемех. Окрестности Кестхейя. КБМ. Инв. н. отсутствует. 
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45. Ekevas. Balatonkenese-Sándor. VBM. Ltsz. 65.58.8. 

45. Pflugschar. Balatonkenese-Sándor. Bakony-Museum, Veszprém, In
ventarnummer 65.58.8. 

45. Fer de charrue. Balatonkenese — Sándor. VBM, No 65.58.8 

45. Лемех. Балатонкенеше — Шандор. ВБМ Инв. н. 65.58.8. 

aratra cum sex mansionibus continentur".136 Az együtt
dolgozásnak minden bizonnyal meglehetett az állandó 
formája, hiszen a szántás munkájánál az embereknek 
és a jószágnak egyaránt össze kellett szokniok.137 

A 12. században olyan esettel is találkozunk, amikor 
a Pannonhalmi Apátságnak ajándékoznak két szolga
családot nyolc ökörrel, 10 tehénnel, 100 juhval. Itt 
már minden bizonnyal két család állatállományából ki
telt egy ekefogat.138 1240-ben a Pannonhalmi Apátság 
népei között pl. Véneken 70 mansiót tartanak nyilván, 
25 ekével. Általában tehát meg lehet állapítani, hogy a 
11—13. században ezen a területen 2—3 család birto
kolt egy ekét és együttesen rendelkeztek a szükséges 
vonóállat mennyiséggel.139 

A közösen végzett szántásnak úgy látszik ezen a te
rületen lehetett: eneu a neve, mely már a László-féle 
törvényekben is előfordul,140 de megtaláljuk ezt a szót 
hasonló formában és jelentéssel az Albeus által össze
állított 1240-ből származó pannonhalmi összeírásban 
is.141 A kihalt szó jelentése nem tisztázott. Szabó István 

46. Ekevas. Veszprém m. VBM. Ltsz. 55.275.455. 
46. Pflugschar. Komitat Veszprém, Bakony-Museum, Veszprém, Inven

tarnummer 55.275.—-455. 
46. Fer de charrue. Dép. de Veszprém, VBM, No 55.275.455 
46. Лемех. Комитат Веспрем. ВБМ. Инв. н. 55.275.455. 
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47. Ekevas. Keszthely környéke. КВМ. Ltsz. nélkül. 

47. Pflugschar. Die Umgebung von Keszthely, Balaton-Museum, Keszthely, 
ohne Inventarnummer 

47. Fer de charrue. Environs de Keszthely, КВМ, sans cote 
47. Лемех. Окрестности Кестхейя. КЕМ. Инв. н. отсутствует. 

szerint: „a közös szántás alighanem közös ekék kiállí
tását jelentette". Bárczi Géza a szolga szinonimájának 
tartja, mely hasonló tőből fakadt, mint az ínség.142 

Ezzel szemben a Magyar nyelv történeti-etimológiai 
szótára az in „servus" jelentésű szótól megkülönböz
teti: „A föld közös megmunkálásával kapcsolatos Eneu 
írású szórványadatok (OklSz. enő ? énő /) valószínűleg 
nincsenek összefüggésben ezzel a szóval".143 Ma még 
tehát a szó eredete nem világos ugyan, az azonban biz
tos, hogy a közösen végzett szántással kapcsolatban 
már a 11—13. században használták. 
1 Az oklevelekben előforduló aratrum nemcsak az ekét 
jelentette, hanem bizonyos földmennyiséget is. Erre a 
kettősségre már Wenzel G. is felhívta a figyelmet: 
„Eredetileg az aratrum szó az egy igába fogott ökröket 
jelentette és ezen értelemben használtatott e szó nálunk 
még a XII. században is. Azonban a XI. században 
egyszersmind azon földtér is aratrumnak neveztetett, 
amelyeknek felszántására az így egy igába fogott ökrök 
használtattak, s ez utóbbinak terjedelme az ököriga és 
a földtér közötti vonatkoztatás szerint határoztatott 
meg, míg végre maga a földtér lett magában álló és hatá
rozott mértéknek fogalmává".144 Erdélyi L. különböző 
módokon kiszámította az egy ekealja területét és úgy 
találta, hogy az a Pannonhalmi Apátság területén 120 
olyan holdnak felelt meg, melyben a bécsi ölnek meg
felelő 864 öl2 található.145 Ez azonban koronként és 
területenként változott. Somogyban 1240-ben ugyan még 
120 kisholdat számítottak egy ekére,146 de 1423-ben egy 
ekealjra csak 40 hold esett és ezt használták a környéken 
is. Itt azonban a hold nagyságát nem sikerült megálla
pítani.147 

Az utóbbi időben többen is foglalkoztak a közép
kori eke fogalmával és minden kétséget kizáróan meg
állapították, hogy ez jelentett eszközt magában és fo
gatolva, de jelentett területegységet is.148 Nem sikerült 
azonban megnyugtatóan tisztázni a kettő kapcsolatát, 
hiszen a terület sok esetben túlságosan nagynak látszik 
ahhoz, hogy azt egy évben egyetlen ekefogattal meg 
lehessen munkálni, különösen akkor, ha évenként 
többszöri szántással számolunk. 



48. Ekevas. Keszthely környéke. KBM. Ltsz. nélkül. 

48. Pflugschar. Die Umgebung von Keszthely, Balaton-Museum, Keszt
hely, ohne Inventarnummer 

48. Fer de charrue. Environs de Keszthely, KBM, sans cote 

48. Лемех. Окрестности Кестхейя. КБМ. Инв. н. отсутствует. 

Az eke fa alkatrészeit ezen a területen is, mint ahogy 
máshol is, maguk a parasztok faragták ki és így azt 
viszonylag könnyen lehetett pótolni. Az ekevas és a 
csoroszlya azonban rendkívül nagy értéket képviselt. 
Ez kitűnik egyéb hatalmaskodások leírásából is, mert 
pl. 1360-ban az újlaki (Balatonújlak) királynői jobbá
gyok a veszprémi káptalan két görgetegi jobbágyát 
Újlakra vitték nyolc ökörrel együtt, majd az ökröket, 
az ekét és a jobbágyokat visszaengedték, de a vasalkat
részeket megtartották.149 

A vas megszerzése minden bizonnyal nagy probléma 
lehetett, bár az újabb kutatás a nyugat-magyarországi 
vasvidéket és annak jelentőségét egyre jobban hitele
síti és feltárja. Az Árpád-korban nagyszámban fordul
tak elő olyan falunevek: Verő, Tömörd, Csatár, Me-
csér, Vashegy stb., amelyek a vas megmunkálására 
utalnak.150 

Az eke vonójószága a koraközépkorban csaknem 
kizárólag — területünkön éppen úgy, mint az egész 
Kárpát-medencében — az ökör volt. Ezek számából 
következtethetünk az eke nagyságára és teljesítőképes
ségére. A legtöbb esetben nyolc ökröt fogtak egy eke 
elé, mint arra már fentebb rámutattam, elszórva azon
ban tíz ökörről is szólnak a források, ami minden bi
zonnyal nehéz ekét jelentett. Lehettek azonban olyan 
ekék is, melyeket négy ökör vontatott, tehát ezeknek 
kisebbnek kellett lenniök, ha pontosan nem ismerjük is 
a két szerszám közötti különbséget.151 Elvétve azonban 
az is előfordult, hogy lovak vontatták az ekét vagy pe
dig az ökrök elé még két lovat akasztottak.152 

Egy-egy ekefogathoz munka közben többnyire há
rom ember kellett, amint ez abból is kitetszik, hogy ál
talában három háztartás látott el egy ekét, így feltehe
tően mindegyik családot legalább egy ember képviselte. 
A fentebb ismertetett és a további adatok a hatalmasko
dások alkalmával arról tanúskodnak, hogy az eke 
mellett általában három és ritkábban két embert talál
tak. Ezek közül egy az eke szarvát tartotta, míg egy-
kettő az ökröket hajtotta, irányította. 

A Balaton környékéről az eke vasalkatrészeit csak a 
későközépkorból ismerjük, akkor sem valami nagy 

49. Ekevas. Veszprém m. VBM. Ltsz. nélkül. 
49. Pflugschar. Komitat Veszprém, Bakony-Museum, Veszprém, ohne 

Inventarnummer 
49. Fer de charrue. Dép. de Veszprém, VBM, sans cote 
49. Лемех. Комитат Веспрем. ВБМ. Инв. н. отсутствует. 

számban. Az ekevasak részben szimmetrikusak, rész
ben aszimmetrikusak, jelezvén azt, hogy túró- és ágy
eke ebben a korban egymás mellett lehetett használat
ban. 

Ekevas. Balatonalmádi-Bauxitkutató. Veszprém m. Ba
konyi Múzeum Veszprém. Ltsz: 65.41.19. (43. kép). Köpűje 
rövid és kifelé szélesedő. A szimmetrikus penge válla erő
teljesen kiképzett. Jó megtartású. 1964-ben építkezés során 
más vaseszközökkel együtt (2 kapa, 2 horog, 1 nádvágó) ta
lálták. Feltehetően a 16. század második feléből származik, 
amikor a török ezt a területet elfoglalta és a települések egy 
részét feldúlta. Hossza: 30,3 cm, szélessége: 16,3 cm. Min
denképpen túró eke tartozéka, nem fogadható el az a felte
vés, hogy váltó eke vasa lenne, mert ilyet ezen a területen sem 
ebben a korban, sem későbben nem használtak.153 

50. Alsóőrs falupecsétje 1693. VBM. Ltsz. 
50. Das Siegel des Dorfes Alsóörs, 1693. Bakony-Museum, Veszprém, 

Inventarnummer 
50. Seux de village Alsóőrs (1693.) VBM. 
50. Алшоёршъкая берегенская печать (1693 г.). ВБМ. Инв. н. 
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о kelta kori ekevas 
Â római kori aszimmetrikus ekevas 
• római kori szimmetrikus ekevas 
• római kori csoroszlya 
• római kori ekehózó lánc 
^ középkori aszimmetrikus ekevas 
0 középkori szimmetrikus ekevas 

51. Ekevas, csoroszlya, ekehúzólánc leletek a kelta-, római- és középkor
ban a Balaton környékéről. 1. Balatonaliga, 2. Balatonkenese. 3. Bala
tonalmádi. 4. Padrag. 5. Veszprém. 6. Nemesvámos-Balácapuszta. 7. 
Mencshely. 8. Csesznek. 9. Spmlóhegy. 10. Csabrendek. 11. Fenék
puszta. 12. Badacsonytomaj-Ábrahámhegy. 13. Badacsony. 14. Rezi. 
15. Szentgyörgyvár. 16. Keszthely környéke. 17. Nagyberki-Szalacska. 
18. Kaposmérő. 19. Kaposújlak. 20. Somogy m. 21. Gölle-Somogy-
hetény. 22. Toponár. 

51. Pflugschar-, Sech- und Pflugkettenfunde aus der keltischen und 
römichen Zeit sowie aus dem Mittelalter in der Balaton-Gegend. 1. Ba
latonaliga. 2. Balatonkenese. 3. Balatonalmádi. 4. Padrag. 5. Veszprém. 
6. Nemesvámos-Balácapuszta. 7. Mencshely. 8. Csesznek. 9. Somló
hegy. 10. Csabrendek. 11. Fenékpuszta. 12. Badacsontomaj—Ábrahám
hegy. 13. Badacsony. 14. Rezi. 15. Szentgyörgyvár. 16. Die Umgebung 
von Keszthely. 17. Nagyberki—Szálacska 18. Kaposmérő. 19. Kapos

újlak. 20. Komitat Somogy. 21. Göle-Somogyhetény. 22. Toponár. 
52. Fers, coutres, enrayages des époques celtique, romaine et du Moyen 

Age, trouvés dans la région de Balaton. 1. Balatonaliga — 2. Balaton
kenese — 3. Balatonalmádi —• 4. Padrag — 5. Veszprém — 6. Nemes
vámos—Balácapuszta — 7. Mencshely — 8. Csesznek — 9. Somlóhegy 
—10. Csabrendek — 11. Fenékpuszta — 12. Badacsonytomaj—Ábra
hámhegy — 13. Badacsony — 14. Rezi — 15. Szentgyörgyvár — 16. 
Environs de Keszthely —17. Nagyberki—Szálacska — 18. Kaposmérő 
— 19. Kaposújlak — 20. Dép. de Somogy — 21.Göle — Somogyhetény 
— 22. Toponár 

51. Найденны при раскопках лемеха, чересла, тяговые плужные че-
ресло времен келътов, римлян и средневековья. 
1. Балатоналига. 2. Балатонкенеше. 3. Балатоналмади. 4. Падраг. 
5. Веспрем. 6. Немешвамош—Балацапуста. 7. Менчхей. 8. Чеснек. 
9. Шомлохедь. 10. Чабрендек. П. Фенекпуста. 12. Бгдачоньтомай 
—• Абрахамхедь. 13. Бадачонь. 14. Рези. 15. Сентдьёрдьвар. 16. 
Окрестности Кестхейя. 19. Надьберки-Салачка. 18. Капошмерё. 
19. Капошуйлак. 20. Комитат Шомодь. 21. Гёлле-Шомодьхетень. 
22. Топонар. 

52. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) Ajka 1789. VBM. Ltsz. 53.32.11. 
— b) TSK. VBM. Ltsz. 53.32.57. 

52. Dorfsiegel aus dem Komitat Veszprém, a) Ajka 1789. Bakony-Mu-
seum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.11. — b) TSK. Bakony-
Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.57. 

52. Sceaux de villages du département de Veszprém, a) Ajka, 1789. VBM, 
No 53.32.11 — b) TSK, VBM, No 55.32.57 

52. Деревенские печами из комитата Веспрем. а) Айка 1789. ВБМ. 
Инв. н. 53.32.11. — в) ТБК. ВБМ. Инв. н. 53.32.57. 

lu a mai Balatonkenese határában több pusztítás ellenére a 
török időkben is fennállt. Az ekevas feltehetően a 16. század 
közepéről származik, tehát nagyjából ugyanabból az időből 
és helyről, ahonnan a fenti szimmetrikus ekevas.154 

Ekevas. Veszprém m. Bakonyi Múzeum Veszprém. Ltsz: 
55.275.455. (46. kép) Az aszimmetrikus szárnya kissé előre 
ugrik. Köpűje meglehetősen rövid és egyenes, szárnyai jól 
behajtanak. Hossza: 31,7 cm,szélessége: 25,0cm. Feltehetően 
a 16. századból származik. 

Ekevas. Keszthely környéke. Balatoni Múzeum Keszthely. 
Ltsz. nélkül. (47. kép) Széles köpűje kifelé tovább tágul. 
A penge bal vallanak már csak csökevénye van meg, jobb 
válla erőteljesen kiugrik. Rossz megtartású. Feltehetően a 
15—16. században használták. 

Ekevas. Keszthely környéke. Balatoni Múzeum Keszthely. 
Ltsz. nélkül (48. kép). Hosszú köpűje kifelé szélesedik. A pen
ge bal vallanak nyoma már nincs meg, a jobb oldali váll kissé 
visszaugrik. Közepes megtartású. Hossza: 22,0 cm, széles
sége: 21,5 cm. Feltehetően a 15—16. századból származik. 

Ekevas. Veszprém m. Bakonyi Múzeum Veszprém. Ltsz. 
nélkül (49. kép). Köpűje rövid és végig egyforma hosszú. 

53. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) Vilonya. VBM. Ltsz. 53.32.35. 
b) Mezőlak. Ltsz. 53.32.40. 

53. Dorfsiegel aus dem Komitat Veszprém, a) Vilonya. Bakony-Museum, 
Veszprém, Inventarnummer 53.32.35. — b) Mezőlak. Inventarnummer 
53.32.40. 

53. Sceaux de village du département de Veszprém a) Vilonya, VBM, No 
53.32.35 — b) Mezőlak, No 53.32.40 

53. Деревенские печати из комитата Веспрем. а) Вилонья. ВБМ. 
Инв. н. 53.32.35. — в) Мезёлак. Инв. н. 53.32.40. 

Ekevas. Keszthely környéke. Balatoni Múzeum Keszthely. 
Ltsz. nélkül (44. kép). Viszonylag rövid kifelé szélesedő kö
pűje behajlított. Szimmetrikus pengéjének válla erőteljesen 
kiképzett. Feltehetően a 16—17. századból származik. 

Ekevas. Balatonkenese—Sándor. Veszprém m. Bakonyi 
Múzeum Veszprém. Ltsz.: 65.58.8. (45. kép) 1965-ben terep
bejárás során találták. Az aszimmetrikus ekevas köpűje ki
felé szélesedik, egyik szárnya töredezett. Pengéjének válla 
hátrafelé nyúlik, középen kilyukadt. Rossz megtartású. Hosz-
sza: 31,2 cm, szélessége: 25,0 cm. Az Árpád-kori eredetű fa-
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54. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) Bakonynána . VBM. Ltsz. 
53.32.63. — b) N . E. F . P. VBM. Ltsz. 53.32.17. 

54. Dorfsiegel aus dem Komi ta t Veszprém, a) Bakonynána . Bakony-
Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.63. — b) N . E . F . P . 
Bakony-Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.17. 

54. Sceaux de village du dépar tement de Veszprém a) Bakonynána , V B M , 
N o —53 .32 .63 b ) N . E. F . P . , VBM, N o 53.32.17 

54. Деревенские печати из комитата Веспрем. а) Бакомънана. 
В Б М . И н в н . 53.32.63. — ь) Н . Е. Ф. Р . В Б М . И н в . н. 53.32.17. 

Az aszimmetrikus penge erőteljes szárnya 7,5 cm-re ugrik ki. 
A bal oldali köpűje előtt rövid bütyök áll ki. Hossza: 31,7 
cm, szélessége: 24,5 cm. Feltehetően a 16. század végéről. 

Az utóbbi ekevas külön ösen figyelmet érdemel. A fenti 
néhány tárgy is amellett szól, hogy az aszimmetrikus 
ekevasak szélessége általában megnövekedett,ugyanakkor 
a köpű hossza csökkent. Mindez szükségessé tette, hogy 
az ekevasat a gerendelyhez, esetleg a köldökhöz még 
egy helyen megerősítsék. A 16. század végétől kezdve 
az ország különböző részeiből ismerünk olyan aszim-
meterikus ekevasakat, melyeken bütyök, horgok, kam
pók mutatják a megerősítés módozatait. A bemutatott 
példány megerősítési módja nem egészen világos, el
képzelhető, hogy valamilyen módon hátrafelé a köldök
höz kötötték ki. Valószínű az ekevas megerősítésének 
valamilyen módjára utal Alsóörs 1693-ból származó 
pecsétjének ekevasa (50. kép). Ezen a ekepenge bal 
oldali egyenes része mellett egy nagyfejű vasszeg látható, 

55. Falupecsétek Veszprém megvéből. a) Békás. VBM. Ltsz. 53.32.43. — 
b) Ősi 1847. V B M . Ltsz. 53.32.47. 

55. Dorfsiegel aus dem Komi ta t Veszprém, a ) Békás. Bakony-Museum, 
Veszprém, Inventarnummer 53.32.43. — b)Ösi 1847.Bakony-Museum, 
Veszprém, Inventarnummer 53.32.47. 

55. Sceaux de village du depar tment de Veszprém, a) Békás, V B M , N o 
53.32.43 — b) Ősi 1847. VBM, N o 53.32.47 

55. Деревенцкие печати из комитата Весрпем. а) Бекаш. В Б М . И н в . 
н. 53.32.43. — ь) Ёши. 1847. В Б М . И н в . н. 53.32.47. 

56. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) Peremarton 1768. V B M . Ltsz. 
53.32.33. — b. Kislőd 1841. VBM. Ltsz. 53.32.50. 

56. Dorfsiegel aus dem K o m i tat Veszprém, a) Peremar ton 1768. Bakony-
Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.33. — b) Kislőd 1841. 
Bakony-Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.50. 

56. Sceaux de village du dépar tement de Veszprém, a) Peremar ton 1768. 
V B M , N o 53.32.33 — b) Kislőd 1841. VBM, N o 53.32.50 

56. Деревенские печати из комитата Веспрем. а) П е р е м а р т о н 1768. 
В Б М . И н в . н . 53.32.33. — ь) Кишлёд 1841. В Б М . И н в . н. 53.32.50. 

mely feltevésem szerint az ekevasat a talphoz erősítette. 
Ilyen rögzítés azonban a későbbiekben, csak egy esetben 
ismeretes, és így annak a lehetőségét sem lehet kihagyni, 
hogy csupán díszítésről van szó. 

A viszonylag nagyobb feljegyzésbeli és a kisebb, hely
hez nem mindig köthető, tárgyi anyag együttesen mégis 
azt bizonyítja, hogy a Balaton környékén a középkor
ban azokat az ekéket használták, melyek a Kárpát
medence középső részére jellemzőek (51. kép). Még 
a késő középkorban is egymás mellett dolgoztak, fel
tehetően egy határon belül is a túró- és az ágyekék. 
Azt azonban még csak hozzávetőlegesen sem tudjuk 
megmondani, hogy az egyes századokon belül milyen 
lehetett közöttük az arány. Egyetlen ekevas amellett 
tanúskodik, hogy ez a terület is résztvett azokban a tech
nikai újításokban, melyekkel az eke szilárdságát igye
keztek fokozni és ezzel javítani kívánták a szántás 
munkáját. 

57. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) Fenyőfő.VBM. Ltsz. 52.32.15.— 
b) Vasari 1712. VBM. 

57. Dorfsiegel aus dem Komi t a t Veszprém, a) Fenyőfő. Bakony-Museum, 
Veszprém, Inventarnummer 52.32.15. — b) Vasari 1712. Bakony-
Museum, Veszprém. 

57. Sceaux de village du dépar tement de Veszprém, a) Fenyőfő. V B M , 
N o 52.32.15 — b) Vasari 1712, V B M 

57. Деревенские печати из сомитита Веспрем. а) Феньофё. В Б М . 
И н в . н. 52.32.15. — ь) Вашари 1712. В Б М . 
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58. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) KN. VBM. — b) Berhida.VBM. 
Ltsz. 53.32.16. 

58. Dorfsiegel aus Komitat Veszprém, a) KN. Bakony-Museum, Veszprém. 
— b) Berhida. Bakony-Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.16. 

58. Sceaux de village du département de Veszprém, a) KN. VBM. — b) 
Berhida. VBM, No 53.32.16 

58. Церевенские печати ИЕ комитата Веспрем. а) К.Н. ВБМ. — 
ь) Берхида. ВБМ. Инв. н. 53.32.16. 

59. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) Tótvázsony 1856. VBM. — b) 
Sóly 1796. VBM. Ltsz. 53.32.36. 

59. Dorfsiegel aus dem Komitat Veszprém, a) Tótvázsony 1856. Bakony-
Museum, Veszprém. — b) Sóly 1796. Bakony-Mueum, Veszprém, 
Inventarnummer 53.32.36. 

59. Sceaux de village du department de Veszprém, a) Tótvázsony 1856, 
VBM — b) Sóly 1796. VBM, No 53.32.36. 

59. Депевенские печати из ккотитата Веспрем а) Тотважонь 1856. 
ВБМ. — в) Шоль 1796. ВБМ. Инв. н. 53.32.36. 

60. Falupecsétek Veszprém megyyből, a) Szűcs. VBM. Ltsz. 53.32. 6 •—• 
b) Szűcs. VBM. Ltsz. 53.32.66 

60. Dorfsiegel aus dem Komitat Veszprém, a) Szűcs. Bakony-Museum, 
Veszprém, Inventarnummer 53.32.6. — b) Szűcs, Bakony-Museum, 
Veszprém, Inventarnummer 53.32.66. 

60. Sceaux de village du département de Veszprém, a) Szűcs. VBM, No 
53.32.6 — Szűcs, VBM, No 53.32.66 

60. Деревенские печати из комитата Веспрем. а) Сюч. ВБМ. Инв. н. 
53.32.6. — в) Сюч. ВБМ. Инв. н. 53.32.66. 

61. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) Rendek 1828. 53.32.56. — b) Rátót 
(1569?) VBM. Ltsz. 53.32.21. 

61. Dorfsiegel aus dem Komitat Veszprém, a) Rendek 1828. Bakony-
Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.56.—• b) Rátót (1569?). 
Bakony-Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.21. 

61. Sceaux de village du département de Veszprém, a) Rendek 1828, 
No 53.32.56 — b) Rátót (1569?) VBM, No 53.32.21. 

61. Деревенские печати из комитата Веспрем а) Рендек 1828. Инв. н. 
53.32.56. — в) Ратот (1569?) ВБМ. Инв. н. 53.32.21. 

62. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) Papkeszi 1726. Ltsz. 53.32.— b) 
Olaszfalu 1830. VBM. Ltsz. 53.32.29. 

62. Dorfsiegel aus dem Komitat Veszprém, a) Papkeszi 1726. Bakony-
Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32. — b) Olaszfalu 1830. 
Bakony-Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.29. 

62. Sceaux de village du département de Veszprém, a) Papkeszi 1726, 
No 53.32. — b) Olaszfalu 1830. VBM, No 53.32.29 

62. Деревенские пецати иэ комитата Веспрем. а) Папкеси 1726. Инв-
н. 53.32. — в) Оласфалу 1830. ВЬМ. Инв. н. 53.32.29. 

63. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) Mezőlak. VBM. Ltsz. 53.32.31 — 
b) Maros (Siómaros). VBM. Ltsz. 53.32.14. 

63. Dorfsiegel aus dem Komitat Veszprém, a) Mezőlak. Bakony-Museum, 
Veszprém, Inventarnummer 53.32.31. •— b) Maros (Siómaros). Bakony-
Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.14. 

63. Sceaux de village du département de Veszprém, a) Mezőlak. VBM. 
No 53.32.31 — b) Maros (Siómaros). VBM, No 53.32.14 

63. Деревенские пецати из комитата Веспрем. а) Мезёлак. ВБМ-
Инв. н. 53.32.31. — в) Марош (Шиомарош). ВБМ. Инв. н. 53.32.14. 
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64. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) Magyarpolány 1863.VBM. Ltsz. 
53.32.37. — b) Lovas 1726. VBM. Ltsz. 53.32.20. — c) Liter 1733-
VBM. Ltsz. 53.32.41. 

64. Dorfsiegel aus dem Komitat Veszprém. a)Magyarpolány 1863. Bakony-
Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.37. —- b) Lovas 1726. 
Bakony Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.20. — с)Liter. 1733 
Bakony-Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.41. 

64. Sceaux de village du département de Veszprém, a) Magyarpolány 1863. 
VBM, No 53.32.37 — b) Lovas 1726. VBM, No 53.32.20 — c) Litér, 
2733. VBM, No 53.32.41 

64. Деревенские печати из комитата Веспрем- а) Мадьярполань 
1863. ВБМ. Инв. н. 53.32.37 ь) Ловаш 1726. ВБМ. Инв. И. 
53.32.20. — с) Литер. ВБМ. Инв. н. 53.32.41. 

65. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) Lajoskomárom 1805.VBM. Ltsz. 
53.32.30. — b) Kiskovácsi. VBM. Ltsz. 53.32.18. 

65. Dorfsiegel aus Komitat demVeszprém. a) Lajoskomárom 1805. Bakony-
Museum, Veszprém, Inventarnummer 53.32.30. — b) Kiskovácsi. 
Bakony-Museum, Vezprém, Inventarnummer 53.32.18. 

65. Sceaux de village du département de Veszprém, a) Lajoskomárom 
1805. VBM, No 53.32.30 —b) Kiskovácsi. VBM, No 53.32.18 

65. Деревенские печати из комитата Веспрем. а) Лайошкомаром 
1805. ВБМ. Инв. н. 53.32.30. — ь) Кишковачи. ВБМ. Инв. н. 
53.32.18. 

66. Falupecsétek Veszprém megpéből. a) Hanta 1 867. VBM. 53.32.60.— 
— b) Csatka. VBM. Ltsz. 53.32.12. 

66. Dorfsiegel aus Komitat dem Veszprém, a) Hanta 1867. Bakony-Muse
um, Veszprém, Inventarnummer 53.32.60. — b) Csatka. Bakony-Muse
um, Veszprém, Inventarnummer 53.32.12. 

66. Sceaux de village du département de Veszprém, a) Hanta 1867. VBM, 
No 53.32.60 — b) Csatka. VBM, No 53.32.12 

66. Деревенские печати из комитата Веспрем. а) Ханта 1867. ВБМ 
Инв. н. 53.32.60. — ь. Чатка. ВБМ. Инв. н. 53.32.12. 

67. Falupecsétek Veszprém megyéből, a) Dudar VBM. Ltsz. 53.32.61.— 
b) Csetény. VBM. Ltsz. 53.32.64. 

67. Dorfsiegel aus dem Komitat Veszprém, a) Dudar. Bakony-Muse
um, Veszprém, Inventarnummer 53.32.61. — b) Csetény. Bakony-Muse
um, Veszprém, Inventarnummer 53.32.64. 

67. Sceaux de village du département de Veszprém, a) Dudar. VBM, No 
53.32.61 — b) Csetény. VBM, No 53.32.64 

67. Деревенские"печати из цомитата Веспрем. а) Дудар. ВБМ. Инв. 
Н. 53.32.61. — в) Четень. ВБМ. Инв. Н. 53.32.64. 

68. Kovács szabaduló levél részlete 1777-ből. Peremai ton. VBM. Ltsz 
53.7.36. 

68. Ausschnitt aus dem Gesellenbrief eines Schmiedes aus dem Jahre 
1777. Peremarton. Bakony-Museum, Veszprém, Inventarnummer 
53.7.36. 

68. Lettre de maîtrise de forgeron de 1777 (détail) Peremarton. VBM, 
No 53.7.36 

68. Фрагмент аттестата кузнеца 1777-го года Перемартон. ВБМ. 
инв. н. 53.7.36. 
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5. A 18—19. SZAZAD EKEI 

Számos tény szól amellett, hogy a 18. században aratta 
az ágyeke végső győzelmét a túró eke felett. Ennek egyik 
fontos bizonyítéka az, hogy az e korból származó és a 
Bakonyi Múzeumban őrzött rendkívül gazdag falupe
csét-gyűjteményben már egyetlen aszimmetrikus ekevas
ábrázolást sem találunk, annak ellenére, hogy a pecsé
tek általában régebbi állapotot szoktak tükrözni. 
(52—67. kép). A pecséteken levő eszközábrázoláso
kat az eddigi munkaeszköztörténeti kutatás nem hasz
nálta fel kellő mértékben.154a Kétségtelen az, hogy ezek
nek a pecséteknek forrásértékük van. Hiszen elképzel
hetetlen, hogy egy falupecsétre olyan szerszámot vagy 
szerszámrészt metsszenek, ami azon a helyen nem olyan 
formájú vagy egyáltalán ismeretlen. Mégis forrásként 
történő használatukkor bizonyos szempontokat fi
gyelembe kell venni. Először is a pecsétek rendszerint 
nem helyben, hanem valamelyik közeli városban készül
tek. A mesterek kétségtelenül bizonyos egységesítésre 
törekedtek, munkájukat befolyásolta a helyi szokás, a 
divat és tulajdon, esetleg nem az adott vidéken szerzett 

69. Kovács szabaduló levél részlete 1802-ből. Hajmáskér. VBM.Ltsz 
56.175.1. 

69. Ausschnitt aus dem Gesellenbrief eines Schmiedes aus dem Jahre 
1802. Hajmáskér. Bakony-Museum, Veszprém, Inventarnummer 
56.175.1. 

69. Lettre de maîtrise de forgeron de 1802 (détail) Hajmáskér. VBM, No 
56.175.1 

69. Фрагмени аттестата кузнеца 1802-го года. Хаймашкер. ВБМ. 
Инв. н. 56.175.1. 

ismereteik. Ezenkívül számolni lehet azzal is, hogy min
tául a falu előző pecsétjét odaadták, esetleg egy másik 
falu pecsétje szolgálhatott példaképül. Ha mindezeket 
figyelembe vesszük is, mégis arra a megállapításra kell 
jutnunk, hogy a nagyobb számú ábrázolások egy-egy 
környék általános típusát jól szemléltethetik. 

A Veszprém megyei ekevasak többsége a falupecsé
teken rendszerint hosszú keskeny formájú (58—67. kép). 
A penge vállát erőteljesen képezték ki, a köpű viszony
lag keskeny. Ez a forma sok hasonlóságot mutat az ún. 
nyugat-magyarországi ekevasakkal, legfeljebb azok még 
határozottabb vonalúak, úgy hogy a pecsétábrázolások 
többsége a nyugat-magyarországi ekevasak irányába 
képez átmenetet. Bizonyos földrajzi csoportosításnál 
az is kitetszik, hogy a nyugatabbra eső községek ábrá
zolásai közelebb állanak a nyugat-magyarországi eke
vasformákhoz, míg a keleti községek pecsétjein az eke
vas szélesebbnek látszik. Kislőd 1841-ből való pecsét
jén ugyanolyan nagyfejű szeggel való megerősítést lát
hatunk, mint amilyet fentebb Alsóörs esetében. Az 
esetleges kapcsolat magyarázata későbbi kutatás fel
adata. 

A pecséteken a csoroszlyák száma már sokkal ki
sebb. Egyedül sohasem, hanem csak ekevassal együtt 
fordulnak elő. Formájuk két nagy csoportra osztható. 
Láthatunk olyanokat, amelyeknél a penge az egész 
szerszám nagyobb részét elfoglalja (pl. Kislőd, Fenyőfő, 
Vilonya, Békás stb.), kisebb azoknak a száma, ahol a 
csoroszlya nyele hosszabb (pl. Mezőlak). A csoroszlyák 
legnagyobb része hajlított, ritkán fordul elő egyenes, 
késszerű ábrázolás. Mindez főbb vonalaiban megegye
zik a Veszprém megyében egykor használt csoroszlyák 
formájával. 

Ezeken a pecséteken az ekevas és a csoroszlya jelkép 
jelenti általában a paraszti munkát és a parasztságot 
és így lehet jelképe a paraszti közösségnek: a falunak. 
Ez a funkciója azonban csak addig maradt meg, amíg 
az olyan faekét használtak, amelyre a fenti formájú eke
vasak ráillettek. Amikor ezek eltűntek, akkor a pecsét 
is értelmét vesztette és átalakult. így pl. Békás község 
1909-ig évszám nélküli ekevassal és csoroszlya val díszí
tett pecsétet használt. Ebben az évben ezt újjal cserélték 
fel, amelyről már mind a két ekealkatrész hiányzik. 

A Balaton környékére, különösen annak nyugati 
felére, elsősorban a Graz környéki hámorok és később 
manufaktúrák szállították az ekevasakat. Egy 1825-ből 
származó árjegyzékből az is kiderül, hogy a helyi igé
nyeket mindig figyelembevették.155 Később már Pécsett 
is készítettek ekevasakat, de ezek alapanyaga sokkal 
lágyabb volt és így sokáig nem tudtak versenyezni a 
nagy múltú osztrák készítményekkel.156 

Mégis inkább az volt az általános, hogy a kész vas
ból maguk a kovácsok készítették el a csoroszlyát és az 
ekevasat szem előtt tartva a megrendelő kívánságát. 
Ezért van az, hogy a Veszprém megyei kovács céhek 
szabaduló levelén sokszor ott találjuk a legfontosabb 
készítmények sorában az ekevasat és a csoroszlyát. 
Ilyet láthatunk Peremarton 1777-ből (68. kép) és Haj
máskér 1802-ből származó Kovács Céh által kiadott 
szabaduló levelén is.157 (69. kép) A kovács feladatai 
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70. Újkori ekevasak, a) Hévíz. KBM. Ltsz. 64.6.1.1.— b) Keszthely kör
nyéke. KBM. Ltsz. 58.1013.1. — c) Keszthely környéke. KBM. Ltsz. 
58.1012.1 

70. Neuzeitliche Pflugscharen, a) Hévíz. Balaton-Museum, Keszthely 
Inventarnummer 64.6.1.1. — b) Die Umgebung von Keszthely, 
Balaton-Museum, Keszthely, Inventarnummer 58.101.31. —• с) Die 
Umgebung von Keszthely. Balaton-Museum, Keszthely, Inventar
nummer 58.1012.1. 

közé tartozott az eltompult ekevas megélesítése, továbbá 
nádolása, ami az elkopott részhez egy vasdarab hozzá-
erősítését jelentette. 

Az ekevasak formáiról fogalmat alkothatunk a né
hány múzeumban őrzött példány alapján: 

Ekevas. Hévíz. Veszprém m. Balatoni Múzeum Keszthely. 
Ltsz.: 64.6.1.1. (70. kép a.) Válla csak kevéssé hajlik hátra, 
a címervas nyílása fokától beljebb fekszik. Hossza: 28,5 cm, 
szélessége: 20,2 cm. Köpűje csaknem egészen zárt. 

Ekevas. Keszthely környéke. Balatoni Múzeum Keszthely. 
Ltsz: 58.1012.1. (70. kép b) Válla hátrafelé kiugrik, köpűje 
csaknem teljesen zárt, címervasnyílása a penge egyenes foka 
mellett helyezkedik el. Hossza: 21,5 cm, szélessége: 19,1 cm. 

Ekevas. Keszthely környéke. Balatoni Múzeum Keszthely 
Ltsz: 58.1013.1. (70. kép c.) Egyedi darab, mert hátrafelé 
kiugró válla a baloldalon helyezkedik el. Címervas-nyílás 
nincs rajta, köpűje zárt. Hossza: 22,0 cm, szélessége: 19,1 cm. 

Ezt a formájú ekevasat általában Nyugat-Magyar
országon használták. így ilyet ismerünk Kupfalváról 
(Vas m.),158 Őriszentpéterről,159 Kámról,160 Csornáról 
(Sopron m.),161 ezek valamennyien az ún. nyugat-ma
gyarországi típushoz tartozó ekéről származnak. Dél
szláv kapcsolatait a horvát és a szlovén területen egészen 
a tengerpartig nyomon lehet kísérni.162 Ilyen típusú 
ekevasat használtak Ausztria stájer és burgenlandi terü
letén is.163 

Ma megfelelő adatok hiányában még nem tudom 
megállapítani, hogy ez az ekevas forma meddig terjed 
kelet felé, de az biztos, hogy a múlt század második 
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70. Fers de charrue modernes, a) Hévíz. KBM, No 64.6.1.1 — b) environs 
de Keszthely. KBM, No 58.1013.1 — c) environs de Keszthely. KBM, 
No 58.1012.1 

70. Лемеха ново о времени а) Хевиз КБМ. Инв. н. 64.6.1.1. — ь) 
Окрестности Кестхейя. КБМ. Инв. н. 58. 1013. 1. — с) Окрест
ности Кестхейя. КБМ. Инв. н. 58.1012.1. 

felében előnyomulóban lehetett, amint arra Jankó János 
is utal.164 Somogyban a szélesebb köpüjű formákat 
alkalmazták, amint arról néhány pontosabb lelőhellyel 
nem rendelkező példány és az irodalom is tanúskodik.165 

Annyit azonban már elöljáróban is meg lehet állapítani, 
hogy a kétféle ekevas egymástól sokban különböző 
kétféle ekére utal. 

A csoroszlyáról még kevesebbet tudunk, egyrészt mert 
nem minden ekén használták, másrészt mert az eke 
vasalkatrészei közül ez kallódott el leghamarább. Bizo
nyos kettősséget ez esetben is megfigyelhetünk. A keleti 
részek csoroszlyája egyenes és pengéje viszonylag kicsi. 

Csoroszlya. Szentgál. Veszprém m. Bakonyi Múzeum 
Veszprém. Ltsz: 61.124.1. Széles nyelén ágas díszítmény, 
pengéje hirtelen ugrik elő. A bevésés szerint 1783-ban 
készült. Hossza: 43,0 cm.166 

Csoroszlya. Somogy m. Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár. 
Ltsz. nélkül. Hosszú egyenes nyeléhez viszonyítva pengéje 
rövid és nagyjából háromszög formájú. Hossza: 56,5 cm, 
a penge hossza: 16,5 cm. 

A görbített csoroszlyára csak távolabbi adatokkal 
rendelkezem. Ilyet találunk az őriszentpéteri (Vas m.) 
ekén,167 ilyen közöl Dömötör Sándor Kupfalváról.168 

Mindezekből úgy látszik, hogy a nyugat-magyarországi 
ekékre, amennyiben egyáltalán használtak, úgy görbe 
csoroszlyát erősítettek. Hasonló formájú csoroszlyákat 
találunk a kelet-ausztriai túró ekéken, de az ágyekékre 
már egyenes alakút szereltek.169 Jugoszlávia területén 
a váltó ekéken erősen hajlított csoroszlyákat találni, 
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71. Faeke a 19. századból. Felsőörs (?). VBM. Ltsz. G. 91. 
71. Holzpflug aus dem 19. Jahrhundert. Felsőörs (?). Bakony-Museum, 

Veszprém, Inventarnummer G. 91. 
71. Charrue en bois du 19e siècle. Felsőörs (?) VBM, No g. 91 
71. Деревянный илиг XIX века. Фельшеёрш (?). ВБМ. Инв. н. LL. 91 

éppen úgy, mint a túró ekéken, míg az ágyekéken itt 
is egyenes a csoroszlya formája.170 

Az eke favázának elkészítése különösen a Bakony 
erdős területein, de sok helyen a somogyi tájakon is 
olyan munka volt, melyet a legtöbb parasztember el 
tudott végezni, illetve az uradalmakban ez a faragó 
béres feladatai közé tartozott.171 Hasonlóképpen a ki
sebb-nagyobb javításokat is házilag végezték el. 

A Bakonyban nemcsak helyi szükségletre faragtak 
fából mezőgazdasági szerszámokat, hanem Dunántúl 
jelentős részét is ellátták.172 Már az újra való betelepülé-
től kezdve a magyar, német és szlovák lakosság egy
aránt elsősorban famunkával foglalkozott, mégpedig 
olyan mennyiségben, hogy azt messze földre is szállí
tották. A fafeldolgozás termékei mentesültek a földesúri 
szolgáltatástól, így a jobbágynak saját munkáján kívül 
csupán a fabeszerzésről kellett gondoskodnia. A fa
feldolgozással a jobbágy és zsellér a nagyon rossz minő
ségű föld kevéske hasznát meg tudta pótolni.173 A leg
jelentősebb fafaragó központok közül megemlíthetem 

Ajkarendek, Bakonybél, Bakonyszűcs, Bánd, Borzavár, 
Csetény, Jásd, Kislőd, Lókút, Nagyesztergár,Öskü, Szent
gál, Városlőd, Zirc stb. nevét. A sok mezőgazdasági fa-
eszköz között helyenként feljegyzik az ekét is pl. Cse-
ténnyel kapcsolatban: „Erdejében faszenet égetnek, kü
lönféle eszközöket, így ekét készítenek, s mindezzel 
Veszprém, Győr és Székesfehérvár vásárain keres
kednek".174 

A Bakonyban készített szerszámok, köztük az eke 
favázai is, messze vidékekre eljutottak. így tudjuk azt, 
hogy a bakonyi fafeldolgozók áruikkal rendszeresen 
megjelentek Veszprém, Pápa, Székesfehérvár piacain 
és vásárain. Sok esetben az ún. alvidékre Somogyba 
és Tolnába is elszekereztek.175 A bakonynánaiakról azt 
is feljegyezték, hogy a pesti vásárokon is gyakran talál
kozni velük.176 Helyenként a Kisalföld és a Csallóköz 
falvaiba is szállítottak. így hát nyugodtan mondhatjuk, 
hogy Bakony faiparának és ebben ekevázkészítésének 
döntő szerepe lehetett Dunántúl nagy részének mező
gazdasági eszközkészlete alakulásában.177 

Somogy megyéből is ismerünk olyan faragó falvakat, 
amelyek többek között ekekészítéssel is foglalkoztak. 
Ez azonban a múlt század közepétől kezdve egyre inkább 
háttérbe szorult. így „Nemespátrón 1860 táján két eke-
csinyáló volt. A 82 éves Szakáll Samu apja volt az egyik. 
Szerszámai ezek voltak : faragófejsze, csomakfejsze, sze
kerce, 2—3 véső, 3—4 cigányfúrú és szíjókés (vonyókés). 
Először a fejszékkel, szekercével kinagyolták a fát, az
után a szíjószéken (faragószék) kisimították".™ Ezek 
az ekecsinálók azonban elsősorban falujukat látták el 
ekevázzal, nagyobb távolságra nemigen jutottak el. 

A múlt század második felétől kezdve az eke vázának, 
de különösen a talyigakerekeknek elkészítésében meg
növekedett a kerékgyártók szerepe, akik különösen köz
vetlenül a faeke eltűnése előtt, a fában szegényebb 
vidékeken már csaknem kizárólagos mesterei lettek az 
eke elkészítésének. 

A Balaton környékéről viszonylag kevés fennmaradt 
faekét ismerünk. A néhány példány alapján azonban 
kétségtelenül meg lehet állapítani, hogy a szarvtalpas 
ekék változatai egyeduralkodók voltak a nyugati részek 
pontosan meg nem határozható területeinek kivételével, 
amelyre fentebb az ekevasakkal és csoroszlyákkal kap
csolatban már utaltam. 

Az ekeforma jellemzője, hogy a szarvat és a talpat 
egy fából faragták és az így létrejött talpat csapokkal, 
esetleg pánttal erősítik össze. Ez a konstrukció az eke
vázat rendkívül szilárddá és ellenállóvá teszi. A ge-
rendely általában mélyen csatlakozik a bal oldali szarv
ba, egyes esetekben egészen a talp közelében. Az ilyen 
ekék egy részének görbe a gerendelye, nemcsak felfelé, 
hanem oldalra is, míg mások gerendelye egyenes. 

A szarvtalpas eke a 18—19. században a legelterjed
tebb és legáltalánosabb forma a Kárpát-medence kö
zépső részében. Különböző változataival szántottak Er
dély, a Felvidék és Nyugat-Dunántúl kivételével min
denütt.179 Feltűnő azonban az, hogy használatát a kör
nyező országokban nem, vagy csak nagyon elszórtan 
találjuk meg. Annál inkább előfordul kelet felé, úgyhogy 
nyomát Modván, Ukrajnán és az orosz síkságon ke-

386 



resztül, egészen a Volga mentéig nyomon kísérhetjük. 
Mindez olyan mértékben feltűnő, hogy a földrajzi össze
függéseken túl, esetleg genetikus kapcsolatot is felté
telezhetünk.180 

A szarvtalpas ekékre már Pethe Ferenc is felhívta 
a figyelmet, akiről pedig köztudomású, hogy alföldi 
mezőgazdasági ismeretei mellett, keszthelyi tartózko
dása idején alkalma volt a Balaton környékének föld
művelési eszközeivel is megismerkedni. Helyesnek ítéli, 
ha nem dirib-darab fából faragják ki a talpat, hanem 
az a szarvval együtt egy fából készül.181 

Jankó János a Balaton környéki ekét a századforduló 
idején a következőképpen írja le: „A Balaton mellékén 
ma már csaknem mindenütt modern vasékekkel dol
goznak, de még a nyolcvanas években — különösen 
az északi parton — mindenütt használatban voltak 
afaekék: én magam még Tihanyban, Kövesden, Bad.-
Tomajban láttam a kilencvenes években használaton 
kívül helyzett példányokat. A nép a régi faekét ma is 
jobbnak tartja, mint a modern vasekéket, mert azok 
szerinte mélyebben járnak, mint ezek. — Az eke részei
nek a Balaton mellékén a következő nomenclatúrája 
van : Az ekének van gerendője vagy gerendéje, ez tartja 
és húzza az ekét s ehhez van srófolva az ekefej;182 

a gerendőben van két lik, az elsőhöz van odafoglalva 
az ekefej a kődökszeggel, a másikhoz van odaerősítve 
a farvas a farszeggel. Az ekefejet a kormány- vagy 
vezérdeszkával s mindkét végén muteros sróffal meg
erősített nyitókulcs köti össze s a gazda ezzel hol ki
ereszti, hol behúzza a kormánydeszkát, aszerint, hogy 
szélesebben vagy keskenyebben akar szántani ; a barázda 
mélysége rendszerint 4 y2 —5 czoll (a nép még mindig 
így számítja). Az ekefej elején van az eke-, vagy szántó-, 
vagy laposvas, ez régen a faekéknél másfél sukkos, 
széles és lapos volt nagy szárnyakkal, ma egyenes, 
keskeny, úgy egy sukkos. Mikor az eke kopott vasát 
megvastagítják, azt nádiásnak nevezik. A gerendő há
tulsó végén van az eke szarva — egyik a vezér-, másik 
az anyaszarv, melynek hossza az ember állása szerint 
változik, aki ezzel igazgatja az ekét; a szarvat a geren-
dőhöz muteros szeg tartja. A gerendő derekára jobb-
felől csatlakozik a csoroszlya, amelyet ahhoz két mű
térrel leszorított vaspánt köt. Az üsztöke vagy észteké 
mellyel szántás közben az ekét tisztogatják, ugyancsak 
a gerenda derekán jobb felől, de a csoroszlya mögött 
—• s így közelebb a szarvhoz — a maga fészkében kis 
vaspántban, a régi faekéknél a szarvak között az eke 
köbliben, áll."183 

Az északi partról csak egyetlen faekével rendelkezünk, 
de az is hiányos és a lelőhelye nem egészen biztos. 

Faeke. Felsőörs (?) Veszprém m. Bakonyi Múzeum 
Veszprém Ltsz. G. 91. (71. kép). Gerendelye a hátsó egy
harmadától gördített és mélyen, csaknem a talpnál csatla
kozik a baloldali szarvhoz. Ekevas, cimervasa hiányzik, 
csoroszlyája eredetileg sem volt. A gerendely hossza: 157,5 
cm, a szarv hossza: 111,5 cm, a szarv magassága: 93,0 
cm, a kormány deszka : 69x24 cm. 

A Néprajzi Múzeumban (ltsz: 58.92.4.) Csornáról 
ismerünk egy példányt, amelynek gerendelye ugyancsak 
kissé görbe és egész felépítésében közel áll a fent be-

72. Faeke. Csököly Somogy m. Néprajzi Múzeum. Ltsz. 133139. 
72. Holzpflug. Csököly, Komitat Somogy. Museum für Völkerkunde. 

Inventarnummer 133139. 
72. Charrue en bois du 19e siècle. Csököly, Dép. de Somogy. Néprajzi 

Múzeum, No 133139 

72. Деревянный плуг Чёкёль. Комитат Шомодь. Этнографический 
музей. Инв. н. 133139. 

mutatott példányhoz. így talán feltételezhetjük azt, hogy 
a Balatontól északra használatban volt szarvtalpas faeke 
jellemző tulajdonsága : a rendkívül rövid ekefej és a kissé 
görbe gerendely. 

Más azonban a helyzet a Balatontól délre eső terüle
teken, ahol ugyancsak szarvtalpas rövidfejű ekéket ta
lálunk, de kizárólag egyenes gerendellyel. 

Faeke. Csököly Somogy m. Néprajzi Múzeum Ltsz.; 
133139 (72. kép). Gerendelye egyenes és viszonylag maga
san csatlakozik a szarvhoz. Rendkívül rövid talpába egy 
összefoglaló fát helyeztek el. Ekevasa, címere hiányzik, 
csoroszlyája eredetileg sem volt. A gerendely hossza : 153,0 
cm, a szarv hossza: 111,0 cm, a szarv magassága: 94,0 
4m, a kormány deszka: 57,5x29,0 cm. 

Faeke. Somogy m. Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár. 
Ltsz: 5591. (73. kép). Gerendelye egyenes és viszonylag ma
gasan ékelődik a szarvba. Talpa rendkívül rövid, hátul kis 
bevágással. Ekevasa, kormánya, címervasa hiányzik. A ge
rendely hossza: 163,0 cm, a szarv hossza: 112,0 cm, a szarv 
magassága: 86,0 cm. 
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73. Faeke. Somogy m. Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár. Ltsz. 5591. 

73. Holzpflug. Komitat Somogy. Rippl-Rónai-Museum, Kaposvár In
ventarnummer 5591. 

73. Charrue en bois. Dép. de Somogy, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 
No 5591 

73. Депевииый плуг. Комитат Шомодь. Музей им. Ригтал-Ронаи 
Капошвар. Инв. н. 5591. ' 

A fentieken kívül még a Néprajzi Múzeum rendelkezik 
egy közelebbről meg nem határozott Somogy megyei 
ekével (ltsz: 59295.), melynek különlegessége, hogy a tal
pat és a két szarvat egyetlen fából faragták. Ennek 
eredetileg volt csoroszlyája.184 

Az eddigiekhez teljesen hasonló egyenes gerendelyű 
címervassal, ekevassal és csoroszlyával felszerelt ekét 
közöl Seemayer is, sajnos anélkül, hogy közelebbi lelő
helyét megjelölné.180 

Ha a fenti néhány példány formáját, sőt méreteit 
összevetjük, azok rendkévül közel állanak egymáshoz 
és ezek alapján a Balatontól délre a 19. században 
a faekék használata idején egy meglehetősen egységes 
területet sejthetünk, amely keletre Baranyához csatla
kozott. Elterjedésének nyugati határát a jelenlegi adatok 
alapján nem tudom megvonni. Az azonban kétségtelen, 
hogy Nagykapornakon már nyugat-magyarországi eke
formát használtak.186 

A nyugat-magyarországi eke trapéz alakú talpát egy 
vagy két fából faragták. Ebbe csapolták be elöl a köl
dököt és hátul a két szarvat. A gerendely viszonylag 
mélyen ékelődik a szarvba. Ez az ekeforma a 18. század 
végétől jelentős változáson ment át, mert először a három 
szögletű talpat vassal vonták be, később a vas vázát 
külön készítették el a stájer huták és ebbe illesztették 
a vastag deszkából készült talpat.187 

Ehhez a típushoz tartozó ekét egyet találtam vizs
gált területünkön, sajnos, azt is közelebbi helymegje
lölés nélkül: 

Faeke. Veszprém m. Bakonyi Múzeum Veszprém. Ltsz. 
nélkül (74. kép). Gerendelye lefelé enyhén hajlított. Talp
váza, köldöke vasból készült. Címervasa van, csoroszlyája 
eredetileg sem volt. Átmeneti forma a faeke és a félvaseke 
között. 

E formának legjellegzetesebb tulajdonsága a görbe 
gerendely és feltehetően erre vonatkozik Nagyváthy 
János feljegyzése is, akiről köztudomású, hogy a Balaton 
nyugati felének kiváló gazdasági szakértője volt: ,,A' 
görbét a' Dunántúl valók, Rátz-Gerendelynek nevezik, 
és nem régen vették-bé, 's élnek-is vele közönségesen, 
sokkal jobbnak tartván, mint az egyenest. Nagyon nehe
zedik azzal az Eke, hogy a' Gerendely nem a' tengely 
közepén fekszik: mert így a' teher, a' mely az Eke 
fejében van, az Ekének tsak a' jobb oldalát nyomja. 
A' Rátz-Gerendely ezenn a' fogyatkozáson segíteni ta
pasztaltatik".188 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a Balaton kör
nyékének északi és déli részében a szarvtalpas ekét 
használták, északon görbe, délen egyenes gerendellyel. 
A nyugati részeken ezzel szemben olyan talpas ekével 
szántottak, amelyeknek két szarvát az eketalpba ékelték. 
Ez utóbbinak jellegzetes hátraugró szárnyú ekevasa és 
görbe csoroszlyája volt. Használata nagyjából fedi az ún. 
bakhátas szántás elterjedését. 

A Balaton környékén a faekéket, fél- és egész vas
ekéket egyaránt, mint általában az egész Kárpát-meden
cében, talyiga segítségével használták. Ezt Jankó János 
a Balaton-mellékről így írja le: „Szántáskor az ekét 
a taligához a kakát szeg köti. A(z) eketaligának van két 
kereke; ennek agya, küllői (6—8), singvasa, agy- és 
sípkarikája; részei továbbá a tengely, agytok, boríték
vagy vánkosfa, czuppánt; a régi eketaligákon vasalás 
nem volt, még a keréktalpon se volt singvas. A tengely 
jobb feléből indul ki a rúd, melynek töve a tengely 
és a taligavánkos közt fekszik, de úgy, hogy egy kicsit 
jobbra is, balra is mozoghat; a tengely bal feléből 
s ugyancsak a tengely és vánkosfa közül indul ki a 
vezér fából vagy vasból, 3—4 lyukkal a vezérszeg szá
mára, mely a vezér szabad végét a rúddal kapcsolja 
össze; ha a vezért tágra eresztem, az eke is nagyobbat 
fog, ha szűkre húzom, kisebbet. A rúd vége vagyis 
a rúdfej két ágú, a kétágat a rúdszeg hajtja át".189 

Ilyen formájú eketalyiga az alábbi : 

Eketalyiga, Balatonakaii. Veszprém m. Bakonyi Múzeum 
Veszprém. Ltsz: 55.137.1. (75. kép). Feltűnően hosszú fa 
tengelyére csak vékony vánkost erősítettek, mely a rudat és 
a váltót (itt vezér a neve) leszorítja. A rúdfejből az látszik, 
hogy ökörfogathoz szolgált. A tengely hossza: 139,0 cm, a 
rúd hossza: 120,0 cm.190 
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Ez az eketalyiga egyike a legrégibb típusoknak. Már 
aszimmetrikus ugyan, de kerekei egyforma nagyságúak, 
rendkívül hosszú tengelye pedig kétségtelenül amellett 
tanúskodik, hogy az egyik kerék a tarlón, a másik 
pedig szántáson szaladt.191 

A déli oldalról már csak az újabb formájú eketalyigá-
kat ismerjük, ezek esetenként teljesen fából készültek: 
„Az eketaliga fából volt ; sín nem volt a keréken. A taliga 
többféle nagyságban készült, mert az eke is különböző 
nagyságú volt. A hajszáskerék, amelyik a barázdában 
járt, akkor is nagyobb volt, mint a csáskerék (bal ) . . . 
A tengely a vánkos furatán ment keresztül.. . A vánkos 
jobb oldalából nyúlt előre a vezér fa (taligarúd)... Az a 
félkör alakú léc, amely a vezérfát a taligavánkossal 
összekötötte, a cságitú".192 

Ehhez hasonló eketalyiga az, amit a Néprajzi Múzeum 
a Somogy megyei Istvándiból őriz (ltsz: 54.92.3.) (76. 
kép). Ez ugyan még teljesen fából készült, de már a ke
rekek különbözősége és a tengely rövidebb volta kétség
telenül mutatja, hogy a menetiránynak számított jobb 
oldali nagyobb kerék már a barázdában futott. A fából 
készült gyeplőtartó és a rúdfej egyaránt azt tanúsítja, 
hogy az eketalyigát és a hozzátartozó ekét lovak húzták. 

Az eke és a talyiga összekapcsolása legrégebben 
növényi fonadékból készült gúzzsal történt. így Szent
gálon gyertyánvesszőből vagy növendékfából a gazda 
vagy a béres tekerte a gúzst. Egyszerre többet is készí
tettek belőle, és a talyigarúdra akasztották, hogy mindig 
legyen kéznél belőle.193 Somogyban ugyancsak gyertyán
ból vagy vadszőlő venyigéből sodorták. Egy-egy darabot 
egy évig is lehetett használni.194 

Az eketalyigának nemcsak abban volt nagy jelentő
sége, hogy az eke járását stabillá tette, hanem segítségé
vel a szántás mélységét és szélességét egyaránt lehetett 
szabályozni. Ezzel a kérdéssel azonban itt most nem 
foglalkozom, hiszen az alapvető vonásaiban ország
szerte azonosan fejlődött.195 Hasonlóképpen elegendő
nek tartom, ha a fogatolással kapcsolatban a már eddig 
többször idézett munkákra utalok.196 

Nézzük meg közelebbről, hogy a vizsgált területen 
a faekéket hogyan szorították ki a félvas, majd egészen 
vas ekék. A jobb és korszerűbb talajmegmunkáló esz
közök elterjesztésében kétségtelen nagy szerepe volt az 
1797-ben alapított Keszthelyi Georgikonnak.197 A meg
induláskor még éppen olyan parasztekékkel dolgoztak, 
mint a majorsági földeken. 
Ezt egy 1799-ben felvett leltár adatai tanúsítják: 

Avult eke minden készülettel darab 8 
Talyiga 8 
Fakó Tesla 6 
Vasas Tesla 2198 

Ezektől — amennyiben az emlékérmen ki lehet ven
ni — nem sokban különöbzött az az eke sem, amellyel 
József nádor 1801. augusztus 23-án emlékezetes szántá
sát végezte (77. kép). „Saját magas személyében meg
jelenvén a Georgikonban, a rómaiak viseletében fehér 
palástba öltözve megfogta az eke szarvát, egy dűlő 
hosszában néhány barázdát szántott, Szapáry gróf vitte 

74. Nyugat-magyarországi tipusú eke. Veszprém m. VBM. Ltsz. nélkül. 
74. Westungarischer Pflug Komitat Veszprém, Bakony-Museum Veszp

rém, ohne Inventarnummer 
74. Type de charrue de Hongrie occidentale. Dép. de Veszprém. VBM, 

sans cote 
74. Плуг западновенгерского образца. Комитат Веспрем. ВБМ. Инв. 

н. отсутстввет. 

utána az ostort, Festetics gróf pedig a fogatot vezette. 
Az ezen célra készült talyigás eke, melynek fája nemzeti 
színre volt festve, vas részei pedig utólag megezüstözvén 
illetőleg megaranyoztatván, a gróf családi levéltárába 
tétetett."199 

A Georgikon egyik nagytudományú vezetője, majd 
tiszttartója Pethe Ferenc különösen érdeklődött az új 
talajművelő szerszámok iránt és szoros kapcsolatot tar
tott fenn a bécsi ekegyártókkal, megindította a Geor
gikon modellgyűjtemény t is, amelybe pl. 1810-ben Sebas
tian Pobst Bécsből az alábbi modelleket küldte : 

1. Zwey Stück 3 scharige Schaufelpflüge á 70 140 
2. Zwey St. 5 scharige Schaufelpflüge á 170 340 
3. Ein 11 schariger Schaufelpflug 230 
4. Zwey St. Anhäufelpflüge á 90 180 
5. Ein Budnviser Sämaschine 240 
6. Ein Sommerviller Doppelpflug200 

Pethe Ferenc egy jobb magyar eke kialakításának kísér
leteit már keszthelyi tartózkodása alatt elkezdhette. Ele
inte csak az általánosan használt magyar ekékből indult 
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75. Eketalyga. Balatonakaii. VBM. Ltsz. 55.137.1. 

75. Radvollgestell Balatonakaii. Bakony-Museum, Veszprém, Inventar-
nummer55.137.1. 

75. Bâti de charrue. Balatonakaii. VBM, No 55.137.1 

75. Плужная рама. Балатонакали. ВБМ Инв. н. 55.137.1. 

ki. Ezek szertelenül széles ekevasát keskenyítette meg, 
az eketalpat sínvassal bontotta be. Mindezeknél azon
ban nagyobb jelentőségű, hogy nála jelentkezik első 
ízben az öblös kormány, melynek fából és vasból ké
szült változatát egyaránt ajánlja (78. kép). Bár az „okos-
kormányú" ekéjének részletes leírását és rajzát csak 
később közli, de ez a kérdés már sokkal előtte is foglal
koztatta.201 Ilyen irányú munkálkodása általában a 
Veszprém megyei birtokosok előtt ismert lehetett. így 
pl. az S-alakú kormány elkészítésének és megerősíté
sének módja nem volt eléggé világos egy Veszprém 
megyei birtokos számára, ezért a Pethe szerkesztette 
Nemzeti Gazdához fordult jobb megvilágításáért.202 

Pethe válaszolt is és jelezte, hogy az ilyen kormánnyal 
ellátott eke rövidesen elkészült Bécsben és akkor hozzá 
lehet majd jutni.203 

A Georgikon a későbbiekben is az új talajmegmun
káló eszközök kísérleti helye volt. így 1817-ben a geor-
gikoni próbanapokon a gróf „Őexja mindent megmuto

gatott, a külsőországi gabonákat, ekéket és ezeket ot-
mindjárt próbára is húzogattuk; melljek között nekünk, 
a Porhálóeke, melljet Mgos Festetits László Gróf jobbí
tott meg, leginkább megtetszett. Bár a Hazánk ezen 
tájékán is volnának alkalmas Kovátsok és Kerékjártók, 
a kik azt meg tudnák készíteni. Láttuk a Vigyázz-ekét is 
(Pasz-auf) ; de ez nem vonta magára a Látogatók gond
ját".204 A Georgikonnak jelentős szerepe volt a hohen-
heimi, a Zugmaier, a Kleyle és más ekék bemutatásában 
és megismerésében is. 

Mindez azonban nem jelentette azt, hogy akárcsak 
a nagybirtokokon is a jobb és korszerűbb félvas ekék 
a század első felében nagyobb mennyiségben elterjedtek 
volna. Erre csak a század közepén került sor, amikor 
a nagybirtok rákényszerült új eszközök vásárlására, a 
felszabadult jómódú egykori jobbágyoknak pedig 
érdemes volt azokat megszerezni. így a Bakony béli 
Apátság balatonkajári és bakonybéli birtokán 1851— 
52-ben cserélték ki a faekéket félvas ekékre.205 

1855-ben Széchenyi Ferenc pölöskei (Veszprém m.) 
uradalmában cenki egyes és kettes ekékkel szántottak; 
ezeket az uradalmi kovácsok már helyben is el tudták 
készíteni. Az Inkey család iharosberényi (Somogy m.) 
birtokán leginkább a Zugmaier-féle ekéket alkalmazták 
ebben a korban.206 Mindezek mellett azonban a Vidacs-
ekének volt a század közepétől kezdve egészen annak 
végéig a nagybirtokokon és a nagyobb paraszti gazdasá
gokban a legnagyobb jelentősége. 

Vidacs István (1802—1883) lakatosinasként kezdte 
és a legjelentősebb magyar mezőgazdasági gépgyártó 
lett a 19. század közepén.207 A Zugmaier, hohenheimi 
és más külföldi ekéket saját tapasztalata alapján nagy 
sikerrel alakította át a hazai körülményekhez (79. kép). 
A kevés vonóerőt kívánó, jó munkát végző és viszonylag 
olcsó ekék rendkívül népszerűvé váltak, annyira, hogy 
a félvasekéket még a napjainkban is sokfelé mondják 
Vidacs-ekének, bár azoknak már ehhez semmi közük 
sincs.208 

A Balaton környékén általánosan ismerték az ún. 
cenki ekét is, amelyet Széchenyi István birtokainak 
központjában, Nagycenken (Sopron m.) készítettek elő
ször. Később ezt uradalmi és falusi kovácsok olyan 
sikerrel utánozták, hogy az egész Nyugat-Dunántúlon 
elterjedt. így pl. Somogyban: „A 70-es évek vége felé 
tűntek fel ezen a tájon az első vasekék, a cenki eke 
(80. kép). Taligája kerekei ugyan fából voltak, de már 
sok volt a vasalkatrész rajta. Ezeket, valamint a farésze
ket a falun csinálták. A cenki ekénél már csak a görön-
döly és a szarvak voltak fából. Kormánya domborúan 
hajló vaslemez. Az ekefej a főkötő helyét foglalta el, 
össze van kovácsolva a talppal. A kakasszeget lánc 
köti a göröndölyhöz, a csótárt a csótárkapocs. A gö-
röndölyt a faroksróf erősíti a talphoz. A főkötő mögött 
a göröndölyön van az ekekulcs. Ma már ez az eketípus 
is kiment a divatból".209 Szentgálon kéttalpú változa
tának emlékét egészen napjainkig megőrizték.210 

A faekék rohamos kiszorulása 1850—1870 között 
történt meg. Míg ennek a korszaknak elején csak elvétve 
és csaknem kizárólag az uradalmakban találunk félvas 
ekéket, addig az 1871. évi statisztika szerint az egész 
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76. Eketalyiga. Istvándi Somogy m. Néprajzi Múzeum. Ltsz. 54.92.3. 

76. Radvollgestell Istvándi, Komitat Somogy. Museum für Völkerkunde 
Inventarnummer 54.92.3. 

76. Bâti de charrue. Istvándi. Dép. de Somogy. Néprajzi Múzeum, No 
54.92.3 

76. Плужная рама. Иштванди комитата Шомодь. Этнографический 
музей. Инв. н. 54.92.3. 

országban már 52 % a félvasekék száma. На ehhez még 
azt is hozzászámítjuk, hogy Erdélyben ez csupán 2%, 
Horvát-Szlavonországban pedig 13%, akkor világos, 
hogy egyes részeken a faeke csaknem teljesen eltűnt, 
illetve a legszegényebb rétegekhez szorult vissza.2U 

A Balaton környéki megyék a faekék eltűnését te
kintve, középtájon helyezkedtek el. így pl. Veszprém 
megyében az ekék száma 1871-ben összesen 18,769 volt 
és így minden 14,3 hold szántóföldre egy eke esett. 
A félvas ekék száma: 11,151, a faekéké 7,618. Ami 
azt jelenti, hogy 41 % faeke mellett, már 59 % félvas 
ekével szántottak. Ezzel szemben Zalában, amelyhez 
ebben az időben a Balaton környékének egy jelentős 
része tartozott, minden 11,0 holdra jutott egy eke. 
A 30,164 ekéből 16,835 készült fából és 13,329 a félvas 
ekék száma. Zala megye a faekék 55 %-ával az országos 
átlag fölött állott. Somogy megyében 14,8 katasztrális 
holdat műveltek meg átlagban egy ekével. Az összes 
ekék száma 29,189, ebből 11,086 a fa és 18,103 a félvas. 
Itt tehát a félvas ekék 62 %-os aránya az előbbi megyék
nél sokkal jobb. Szólanunk kell még Fejér megyéről is, 
ahol az ekék kihasználtsága egyike a legmagasabbaknak 
az egész országban, hiszen átlagban egyetlen ekével 
24,6 holdat műveltek meg. Az összes ekék száma : 15,294, 
ebből faeke mindössze: 1,349, félvaseke pedig 13,945. 
így itt már a faekék aránya 10% alá süllyedt.212 A fel
sorolt statisztikai adatok részletesebb elemzése, a birtok
viszonyokkal, a természeti körülményekkel, a termelés 
struktúrájával történő összevetés bármilyen csábító len
ne is, ettől ez alkalommal eltekintek. A továbbiakban 
csak annak megállapítására szorítkozom, hogy a század
fordulóra a faekékből már csak hírmondónak maradt 
néhány, minden bizonnyal a legkisebb birtokokon.213 

Az eke formája szoros kapcsolatban van a szántás 
módjával, mennyiségével, a művelési módszerrel stb. 
Kölcsönösen hatnak egymásra. A kezdetlegesebb ha
tárhasználat nem ösztönzött jobb és korszerűbb talaj
művelő eszközök beszerzésére. így pl. Veszprém megye 
túlnyomó többségében egészen a 19. század végéig a 
határokat kétnyomásban élték. 1720-ban még gyakori 
volt a parlagoltatás, így többek között Bakonyszent-
lászlón, Kertán, Kisszőlősön, Siófokon, Tótvázsony-
ban stb. A háromnyomásos rendszer még a 19. század 
elején is ritkán fordult elő (pl. Balatonszabadi, Enying, 
Lepsény, Mezőszentgyörgy stb.), később azonban el
terjedt.214 Nagybirtokon már megjelennek a többszörös 
vetésforgók, így pl. Pethe Ferenc tízes vetésforgóval is 
kísérletezett. Ezért nem véletlen, hogy éppen ő végezte a 
talajművelő szerszámok javítására a legfontosabb kí
sérleteket. 

77. Emlékérem József nádor 1801. évi keszthelyi szántásáról. 
77. Gedenkmünze über das Pflügen von Palatin Josef im Jahre 1801 in 

Keszthely. 
77. Médaille commemorative du labour du paladin József, en 1801 à 

Keszthely 
77. Памяттая медалъ по случаю пахоты, произведенной йаместником 

Йожефом в 1801 году. 
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78. Pethe Ferenc okoskormányú magyar ekéje. NG. 1815. 

78. Der ungarische Pflug von Ferenc Pethe. NG. 1815. 

78. La charrue „manoeuvrable" de Ferenc Pethe. NG. 1815 

78. Венгерский плуг ференца Пете. NG. 1815. 

A szántás mennyisége a középkortól kezdve alig 
változott. Őszi alá már régen háromszor szántottak, de 
a tavasziakat pl. Somogyban sok helyen csak egy szán
tásba tették, az őszi második szántás csak a 19. század 
elejétől kezdett terjedni, elsősorban a korszerű nagybir
tokokon.215 Veszprém megyében már a 18. század vé
gén is háromszor, illetve kétszer szántottak: az első 
szántást 4—6, a többit 2 ökrös igával végezték.216 

Az ekét a szántóföldekre szekéren, kisebb távolságra 
csúsztatón, ekelovon szállították. Ez utóbbi használa
tát már Jankó János is jelzi: „Mikor az ekét a mezőre 
viszik, a kétágú ekelovat a gerendőre ráhúzzák, aztán 
felborítják az ekelóra az egész ekét s úgy szállítják; az 
ekelovon az ekeszarva, hogy le ne csússzon róla, a 
szamárszegre támaszkodik".237 Hasonló módon hasz
nálták az ekelovat Szentgálon is.218 Somogy megyében 

79. Vidacs-eke. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 
79. Vidacs-Pflug. Ungarisches Museum für Landwirtschaft. 
79. Charrue de Vidacs. Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
79. Плуг Видача. Венгерский сельскохозяйственный музей. 
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egészen a legutóbbi időkig ismerték.219 Homokszent
györgyön (Somogy m.) kétágú összenőtt fát használtak 
az eke szállítására. Úgy tették a kormány és a csoroszlya 
közé, hogy megfeszüljön. A gerendelyt pedig a szokott 
módon kapcsolták össze a talyigával.220 Zalában az 
egyszerű V és A alakú formák mellett olyat is alkalmaz
tak, amelyet kb. egy méter hosszú rúd segítségével le
hetett a talyigához erősíteni.221 Az ekeló rongálta a kö
ves utakat, ezért a hatóságok, különösen a századfordu
lótól kezdve tilalmazták, használatát büntették. Ezért 
egyre inkább a földutakra korlátozódott.222 

A szántáskor a Balaton környékén a két föld közötti 
határnak külön barázdát húztak, amelyre a szomszéd 
gazda is ráfordított egy barázdát és ezzel létrejött a 
mesgye. De ugyanígy nevezték a két föld közötti üres, 
gazzal benőtt vagy esetleg köves területet is.223 

Szentgálon parasztgazdaságokban általában az ugart 
az őszi vetés előtt háromszor szántották meg, míg a 
tavasziak egy vagy két szántást kaptak.224 

A Somogy megyei falvakban a kisparaszti gazdasá
gokban az őszi búzát három szántásba tették, a rozs 
alá csak kétszer, a tavaszi árpa és kapások földjét pedig 
csak egyszer szántották. Újabban itt is a tavasziak alá 
őszi mélyszántást végeztek, amit következő tavasszal 
felboronáltak.225 Zala megyében az őszi gabonák szin
tén három szántásba kerültek. Az első a torószántás, 
amelyre mindjárt az aratás után 4—6 cm mélyen került 
sor. A 8—10 cm-es keverőt szeptemberben követte a 
vetőszántás 10—13 cm mélységben. A rozstarlót nem 
mindig keverték. A tavasziak alá ősszel mélyszántást 
végeztek, ezt tavasszal el boronálták és úgy vetették bele 
a magot vagy ültették a krumplit vagy kukoricát.226 

A Balaton környékén is az országos gyakorlatnak 
megfelelően összeszántották és szétszántották és ezt az 
egymás után következő szántások során váltogatták. 
Az összeszántásnál kijelölték a föld közepét és ezen 
húzták meg az első barázdát, a föld végén megfordultak 
és az előző barázdának vetettetek a következő barázdát. 
A két barázda együtt a többi fölé kiemelkedő csomót 
alkotott. A szétszántásnál a föld jobb sarkán kezdték 
el a munkát és az alsó barázdát a szántó kifelé fordí
totta, majd a föld túlsó oldalára került és itt ugyancsak 
kifelé vetette az első barázdát. A szántás befejezésekor 
középen egy széles mély barázda keletkezett és ezt he
lyenként középbarázdának nevezték.227 

Az ekevasak, csoroszlyák, majd a nyugat-magyaror
szági ekék tárgyalásakor többször említettem, hogy 
ezekhez egy különleges talajművelési mód, az ún. bak
hátas szántás kapcsolódott. Ennek lényege, hogy a föl
det 2—4 méteres fogásokra osztották és ezeket középen 
kezdve el a munkát egyenként összeszántották. így a 
két szélén vízlevezető árok jött létre, középen pedig 
ormó keletkezett, amit a víz nem érhetett el. Bizonyos 
idő múlva a vízlevezető barázdák nagyon elmélyültek, 
a bakhát túlságosan kiemelkedett, ezért szétszántották 
ezeket, az éles gerinceket ásóval hányták szét.228 Zalá
ban a talajadottságok következtében ez a szántásmód 
gyakori volt, de helyenként Somogyban is alkalmazták. 
Mesztegnyőn közökre való szántásnak nevezték és 



3—4 méter volt egy-egy fogás szélessége.229 Szennán in
kább bakhát volt a neve.230 Veszprém megye nyugati 
szegélyén sem lehetett ismeretlen, de pontos határát 
egyelőre nem tudom meghúzni. 

A rövid és vázlatos áttekintés meggyőzhetett bennün
ket arról, hogy a Balaton környékén az egymás után 
következő korszakokban az eke és szántás legalább 
olyan magas fokot ért el, mint a Kárpát-medence más 
vidékein, sőt néha meg is haladta azt (római kor). 
Ez annál is inkább elgondolkoztató, mert e terület 
jelentős része nem tartozik a gabonatermelésre legal
kalmasabb talajú vidékek közé. A fenti tényeket nem 
indokolhatjuk mással, mint azzal, hogy a gazdasági
társadalmi körülmények az egyes korszakokban meg
követelték a jobb és korszerűbb talajművelést és ennek 
eredményét, a magasabb terméshozamot. Ezt pedig a 
talajjavítás mellett a jobban dolgozó munkaeszközökkel 

80. Cenki eke. Seemayer V. : i. m. nyomán. 
80. Cenker-Pflug, nach der angeführten Arbeit von V. Seemayer 
80. Charrue de Cenk (D'après V. Seemayer) 

80. Плуг из Ценк. По Шеемайеру. 

lehetett elérni és ezért az egyes korszakok földművelői 
igyekeztek megfelelő ekéket használni és részben ki
alakítani. 

Balassa Iván 
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93 Fordítása: „Minden erővel kell szántani: mielőtt szántasz meg kell 
hasogatni a földet. Ennek az az előnye, hogy a füvek felszaggatott gyö
kerei elpusztulnak". 

91 Columella, L. J. M.: i. m. 57. Fordítása: „Amikor a hasogatok és az 
ekék által a füvek gyökerei elrontatnak".L. Fábián, J.: i. m. 45.A rost
rum fordítása itt bizonytalan, esetleg többágú kapát jelent, akkor pedig 
az irtásos föld felvágását jelentheti. 

95 Podwinska, Z. : i. m. 75. Már az 55 cm-en felüli példányokat is hasogató 
alkatrésznek mondja, az általam javasolt mérethatár azonban közelebb 
állhat a valósághoz. 

98 Kuzsinszky В.: i. m. 
97 Leser, P.: i. m. 170—172, 302—303. — Brataniè, В.: Nakoliko napo-

mena о technickoj konctrukciji starog slovenskog pluga. Etnográfia 
Polska 1960. 3. 40—43. jegyzet. — Fenton, A.: i. m. 316—317. — 
Koren, H. : Pflug und Ari. Ein Beitrag zur Volkskunde der Ackergeräte. 
Salzburg 1950.41. 

98 Például: Idria kod Baca, ahol már i. e. az 1. századból kimutatható. 
Vö. Szombathy, J. : i. m. 359—363. — Gabrovec, S.: i. m. 12. Ilyen a 
schandorfi: Barb, A.: i. m. 75. stb. 

"Darnay K.: i. m. (1904), 197. 
1 ° ° Közelebbi származását nem sikerült meghatározni. Vö. Veszprém megye 

régészeti topográfiája. 3:216—227. lap. Bp. 1970. 
101 A leírás nem eléggé világos. Talán arra utal, hogy a csoroszlya felső 

része megvastagodik és ezzel lehet a gerendely nyílásába erősíteni. 
Összevethető az alábbi példányokkal: Sinjakovo Jugoszlávia. Niederle, 
L.: i. m. 66. ábra 10. rajz; Majdan Bosznia—Jugoszlávia. Radimszky, 
W. : Die römische Ansidelung von Majdan bei Varcar Vakuf. Wissen
schaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Herzegowinen 3: 254, 
Lisiöie Jugoszlávia. Cremoîmik, I. : Nova antièka istrazivanja kod 
Konjica i Travnika. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Sarajevu. Arheologi-
ja. 10 (1955), V. tábla 3. Kétségtelen olyan formával van tehát dolgunk, 
amelynek kapcsolatai elsősorban délfelé kereshetők. 

102 Darnay K.: i. m. (1904), 197—198. Ennél Plinius (História Naturalis 
18:49) idézett helye jut eszembe, ahol éppen a csoroszlya hajlított jel
legét emeli ki. 

103 „Barkóczi László 1959-ben az erődfalakon belül az említett késő római 
raktárépület keleti oldalán szokatlanul gazdag, VI. század végi temetőt 
ásott ki." Veszprém megye régészeti topográfiája 1:87. Bp. 1966. 

104 összevethető Brataniè, В.: i. m. (1954), 11. ábra b. Toponárról eddig 
csak kelta leleteket ismerünk, így esetleg ebből az időből való lehet a 
csoroszlya is. Vö. Draveczky—Sági—Takáts: i. m. 50. 

105 Ezt a darabot említi Darnay K.: i. m. (1904), 197. 
ioe Formában közel áll hozzá a Sisak, Unec Jugoszlávia vidékén feltárt 

példány. Niederle, I . : i. m. 66. ábra 7—8. rajz, továbbá a Magyar 
Nemzeti Múzeum ismeretlen lelőhelyről származó 64/1881. 2. sz. pél
dánya. 

1 °7 Egy 1950 előtt bekerült kisebb vaseszközlelet része. Vö. Veszprém megye 
régészeti topográfiája 2:61 és 18. tábla 3. Bp. 1969. 

108 Bratanic, В.: i. m. (1954), 298. — Cramosnik, L: i. m. 118. és V. tábla 
1—2. ábra. Brataniè, В.: i. m. (1960), 34. jegyzet. — Podwinska, Z.: 
i. m. 102—103. stb. 

109 Ilyenek pi. a Niederle, L.: i. m. 335. es 67. ábrán látható példányok. 
110 Payne, F. G.: The Britich Plough: Some Stages in its Development. 

Agricultura. History Review 5 (1957), IV. ábra. — Brataniè, В.: i. m. 
(1960), 34. jegyzet. — Manning, W. H.: The Plough in Roman Britain. 
The Journal of Roman Studies. 54 (1964), 64—65. 

1,1 Kudlacek, J.: i. m. 53—54. jegyzet. — Brataniè, В.: (1960), 34. jegyzet. 
— Podwinska, Z.: i. m. 89—90. 

112 Rikman, Z.: Nahodki szelszkohozjajsztvennih orudij i zeren zlakov na 
szeliscsah csernjahovszkogo tipa. Kratkie Szoobscsenija Insztituta 
Isztorii Materialnoj Kulturi AN SzSzR. 77 (1959), 116—117. 
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113 Lapuskin, I. I.: Pamjatniki kulturi, polej pogrebnij' pervoj polovini I 
tisziacseletnija n. e. Dneprovszkogo leszo-sztepnogo levoberezsa. 
Szovjetszkaja Arheologija 13(1950), 5. kép. •— Kudlacek, J.: i. m. 2/4. 
ábra. — Brataniô, В. : i. m. (1960), 104. 

114 White, К. D.: i. m. 139—140. 
115 Sach, Fr.: i. m. (1961), 100—102, 147—148. — Nightingale, M.: i. m. 

26. 
116 Payne, F. G.: i. m. 83—84,108. 
117 Varro, M. T.: De re rustica. Mannheim 1781. 138—139. Fordítása: 

„Holdnak nevezik, amit egy pár ökör egy nap alatt fel tud szántani. 
Ezeknek nagysága minden irányban száz láb" (1 római láb = 294 mm), 
így ez a terület meglehetősen kicsiny volt. 

118 Columella, L. J. M.: i. m. 255. 
119 Payne, F. G.: i. m. 83—84. — Glob, P. V.: i. m. 122. — Nightingale, M. 

1953. 20. E helyeken további részletes irodalmat talál az olvasó. 
120 Columella, L. J. M.: i. m. 65. Fordítása: , , . . .a föld legfelső rétegét a 

könnyű ekevasak csak alig karcolják. Ezért a kisebb ekék nem alkal
masak a parlagok feltörésére, mert azokat mélyen kell megszántani, 
mert az ilyen földben a gabonák, fák növései sokkal jobban gyarapod
nak. E kérdésben Celsustól különbözik véleményem,aki fél a költségek
től, amely a nagyobb és jobb jószág tartásából adódik: azt tartja, ha a 
kis talpú és vasú ekével munkálja meg a földet, azt kisebb ökrökkel lehet 
elvégezni; nem tudja, hogy több haszon van a gabonabőségben, mint 
abban a veszteségben, ha drágábban nagyobb barmokat vásárolunk". 
Fordítását 1. Fábián J.: i. m. 253—254. A kérdésről bővebben 1. Varro, 
M. T.: i. m. 234-235/2:5 fejezet/. 

121 Matolcsi J. : A szarvasmarha testnagyságának változása a történelmi 
korszakokban Magyarország területén. Agrártörténeti Szemle 10(1958), 
12. — Bökönyi S. : Az állattartás történeti fejlődése Közép- és Kelet-
Európában. Agrártörténeti Szemle 10 (1968), 289—290. 

122 Moszynski, K.: Kultúra ludowa Slowian. Kraków 1929. 1:174. 
323 Sági K. : i . m. 73. 
124 Davidova, A. V.—Silov, V. Р.:К voproszu zemledelii u gunnov. Veszt-

nik Drevnej Isztorii 43 (1953), 193—211. 
125 Vezető a Magyarország népeinek története a honfoglalás koráig с 

kiállításhoz. Bp. 1962. 92. 
126 Brataníe, В.: i. m. (1954), 70. jegyzet. 
127 Du Cange: Glossarium mediae et infimae latinitatis. Niort 1883—1887. 

310. — Holder, A.: Alt-Celtischer Sprachschatz. 1—3. Graz 2:1019. 
128 Sós Á. : Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár. Bp. 1963. 67—68. és 

XC. tábla. 
129 Sach, Fr . : i . m. 72—77. 
130 Tocik, A.: Súcasny stav archeologického bádania najsarsích dejín slo-

venského národa. Archeologické Rozhledy 15 (1963). 
131 Balassa I. : A magyar ekés földművelés kezdetei. Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum Közleményei. Bp. 1970. 
132 Bárczi G. : Magyar szófejtő szótár. Bp. 1941. 281. 
133 Léderer E. : A feudalizmus kialakulása Magyarországon. Bp. 1959. 

206. 
134 Sörös P.: A bakonybéli apátság története. Az önállóság kora 1023— 

1548. Bp. 1903.244—245. 
135,,Van húsz eke hatvan mansioval". Bárczi G.: A tihanyi alapítólevél, 

mint nyelvemlék. Bp. 1951. 11. 
136 ,,Egy település, melyet közönségesen Magos-nak neveznek, mely két 

ekét hat mansioval tartalmaz". Sörös P.: i. m. 271. 
137 Szabó I.: A középkori magyar falu. Bp. 1969. 74. 
138 Molnár E. : A magyar társadalom története az őskortól az Árpád-korig. 

Bp. 1949.200. 
139 Belényesy M.: A földművelés fejlődésének alapvető kérdései a XIV. 

században. Ethnographia 66 (1955), 86. 
140,,eunek vei servi". Léderer E. : i. m. 41. 
141 Szabó I. : i. m. 74. 
142 Magyar Szófejtő Szótár: ínség alatt. 
143 2:208. in1 alatt. 
144 Wenzel G.: Magyarország mezőgazdaságának története. Bp. 1887. 170. 
145 Erdélyi L.: i. m. 194, 204—205. 
146 Uo. 1:319. 
147 Sörös P . : i .m . 138. 
148 Belényesy M.: 84. kk. — Léderer E.: i. m. 45 kk. 
149 Belényesy M.: i. m. 92. „Aratro et bobus restitutis, ferreamentis autem 

aratri retentis". 
150 Heckenast—Nováki—Vastagh—Zoltay: A magyarországi vaskohászat 

története a korai középkorban. Bp. 1968. 154—171. 
151 Erdélyi L.: i . m. 1:225. 
152 Belényesy M.: i. m. 1954. 403. 
153 Németh P.: Későközépkori vaseszköz-lelet Balatonalmádiból. Ethno

graphia 79(1968), 252—256. — Veszprém megye régészeti topográfiája. 
Bp. 1969. 2:33. 

154 Pákay Zs.: Veszprém vármegye története a török hódoltság korában a 
rovásadó összeírás alapján. Veszprém 1942. 134. — Németh P.: i. m. 

a255. — Veszprém megye régészeti topográfiája. Bp. 1969. 2:53. 
154 Zákonyi F.: Balatonmelléki községek címeres pecsétjei. Balatoni 

Szemle 1943.258—262., közöl néhány olyan falupecsétet, amelyben eke
vas, illetve csoroszlya található. A tanulmányra Sági K. hívta fel figyel
memet, amit itt is megköszönök. 

155 Wathner, J. : Der volständige Kenner der Eisenwaren und ihrer Zei
chen. . . Grätz 1825. 

155 Balassa I.: A magyarországi faekék főbb típusai a XVIII—XIX. szá
zadban. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1967—1968. 
161. 

157 Bakonyi Múzeum Veszprém. Ltsz: 53.7.36; 56.175. 1. 
158 Dömötör S. : Bakhátas szántás és a nyugatmagyarországi eketípusok. 

Néprajzi Értesítő 36 (1954), 162 és 11. ábra. Itt további példák az ilyen 
formájú ekevassal kapcsolatban. 

159 Néprajzi Múzeum Bp. Ltsz: 52455. 
160 Néprajzi Múzeum Bp. Ltsz: 60.133.1.1. 
161 Néprajzi Múzeum Bp. Ltsz: 58.92.4. 
182 Bratanic, B. : Orace sprave u Hrvata. Publikacije Etnoloskoga Seminara 

u Zagrebu. Zagreb 1939. L. többek között a 28, 29, 38, 39, 46. lapokon 
levő ábrákat. 

183 Koren, H.: Pflug und Ari. Ein Beitrag zur Volskunde der Ackergeräte. 
Salzburg 1950. 58,257. 

181 Jankó J.: i. m. 244. 
185 Seemayer, V. : Szántás faekével Zalában és Somogyban. Néprajzi 

Értesítő 26 (1934), 89—92. 
188 Vajkai A.: Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Bp. 1959. 88—89 és 39. 

kép 13. ábra. 
187 Néprajzi Múzeum Bp. Ltsz.: 52455. 
168 Dömötör S.: i. m. 162 és 11. ábra, itt még további adatok is. 
169 Korén, H.: i. m. pl. 12, 13, 15 ábrákon túróekék, a 14. ábrán ágyeke 

egyenes csoroszlyával. 
170 Brataniè,B.: i. m. 1939. m. passim. 
171 Eötvös K.: A Bakony. Bp. 1909. 1: 103 kk, 2: 195 kk. — Vajkai A.: 

i. m. 88. 
172 A fafaragásról és annak gazdasági jelentőségéről 1. részletesebben: 

Romer F.: A Bakony. Győr 1860. 16. — Malonyay D.: A magyar nép 
művészete. Bp. 1912. 4:13—17. — Tálasi I.: Adatok a Bakony erdei 
életéhez. Néprajzi Értesítő 34 (1942), 166 kk. — Vajkai A.: i. m. 273— 
276. 

17311a B.—Kovacsics J.: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Bp. 
1964. 1:46. 

374 На В.—Kovacsics J.: i. m. 169. — Csetényről 1. még Faller J. : Csetény 
község monográfiája. Veszprém 1929. Veszprém Vármegyei Múzeum és 
Könyvtár 1928—1929. évi jelentése. 

175 Tálasi L: i. m. 167. 
178 Па В.—Kovacsics J.: i. m. 46. 
377 Balassa I.: A Néprajzi Múzeum favilla gyűjteménye. Ethnographia 60 

(1949), 125 kk. és III. térkép. 
378 Seemayer V.: i. m. 92. 
379 Balassa I.: A magyarországi faekék. 162—167. és 16. térkép. 
180 Erre a lehetőségre először Kovács L.: A Néprajzi Múzeum magyar ekéi. 

Bp. 1937. 31. lapon mutatott rá. Ezt támogatják az utóbbi időben meg
jelent munkák is pl. Mamonov, V. Sz. : Sztarinnie orudija dija obrabotki 
pocsvi íz sz. Sztaroszele na Dnepre. Szovjetszkaja Etnografija 1952. 4. 
sz. — Demcsenko, N. A. : Zemledelcseszkie orudija moldavan XVIII — 
nacsala XX. vv. Kisinyov 1967. 55 kk. — Russzkij Isztoriko-Etnografi-
cseszkij Atlasz. Moszkva 1967. — Legutóbb a történeti előzményekről 
Balassa L: i. m. (1970). 

381 Pethe F.: Pallérozott mezei gazdaság... Sopron 1805. 232, 235—236 
kk. 

382 Jankó helyenként láthatóan keveri a faekét és a félvas ekét. Az előbbin 
csak az ekevas és csoroszlya készült vasból, az utóbbin az egész ekefej 
(ekevas, köldök, kormány) és a csoroszlya, fából csak a gerendelyt és a 
szarvakat faragták. Ugyancsak összekeveri a két formát Vajkai A.: 
i. m. 88. 

183 Jankó J. : A balatonmelléki lakosság néprajza. Bp. 1902. 244—245. 
A terület eketerminológiájával kapcsolatban 1. A Magyar Nyelvjárások 
Atlasza. I. rész. Bp. 1968. megfelelő lapjait,ezek elemzésébe itt most nem 
bocsátkozom. 

184 Az ekét még csoroszlyával együtt közli Györffy István: Magyarság 
Néprajza2 2:163. 
Seemayer V. : i. m. 90. 

88 Göcseji Múzeum Zalaegerszeg. Ltsz.: 62.22.1. 
87 A kérdésről részletesebben Dömötör S.: i. m. 168. — Balassa L: i. m. 

(1968), 180—184. 
88 Nagyváti J.: A szorgalmatos mezei gazda. Pest 1791. 1:120. 
89 Jankó J . : i . m. 245. 
80 L. még Vajkai A.: i. m. 88—90. 
93 A kérdésről 1. részletesebben Balassa L: i. m. 188—194. 
92 Seemayer V.: i. m. 89 és 2. ábra. 
93 Vajkai A.: i. m. 88. 
94 Seemayer V.: i. m. 91. 
95 Balassa L: i. m. 186—194. 
98 Jankó J.: i. m. 245. — Seemayer V.: i. m. 91. — Vajkai A.: i. m. 90. 
97 A kérdés nagyon sokrétű és külön feldolgozást kíván. Itt most éppen 

csak utalok rá. 
88 Országos Levéltár: 283/342 (b). Keszthelyi Georgikon. 
99 Deininger I.: i. m. 30. Vö. még 78. jegyzettel. 

200 Országos Levéltár. P. 283/508. Keszthelyi Georgikon. Ugyanakkor 
Öfner prof. gépeket küld Bécsből 

203 Pethe F. : i. m. 233—234. — Pethe F. : Magyar-eke. Nemzeti Gazda 1815 
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202 Nemzeti Gazda 1815. évf. 194—195. 
203 Nemzeti Gazda 1815. évf. 195 kk. 
2,14 A georgikon és a Tóttsági Mezeigazdaság. Nemzeti Gazda 1817. évf. 

113. — A vigyázz ekéről 1. Balassa I.: A magyar kukorica. Bp. 1960. 
181. 

205 Sörös P.: i .m. 157. 
208 Galgóczi K.: Magyarorzág és a Szerb vajdaság mezőgazdasági statisz

tikája. . . Pest 1855. 396, 384. 
207 Életrajzát és működését 1. részletesebben Szakács M.: A Vidacs-gép-

gyár története. Folia Archeologica. 13 (1961), 299—315. 
208 Vajkai A.: i .m. 90. 
209 Seemayer V.: i. m. 92. 
210 Vajkai A.: i .m. 90. 
211 Kőnek S.: Magyar Birodalom Statisztikai Kézikönyve. Bp. 1875. 

187. 
212 Magyar Statisztikai Évkönyv. 3 (1874): 120—123. Bp. 1875. 
213 Jankó J.: i. m. 244. 
214 На В.—Kovacsics J.: i. m. 41. 
215 Bojt L.: A fejérvári őrkanonokság (Custodiatus ) birtokának története a 

XVIII. század végétől 1833-ig Bp. 1935. 103. 
238 На В.—Kovacsics J. : i. m. 42. 
237 Jankó J . : i . m. 245. 
218 Vajkai A.: i. m. 90. 
219 Mesztegnyő. Balázs Z. Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattára. Pályá
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20 Biró Gy. EA P. 251/1963—64. 
21 Seemayer V.: i. m. 92. — Bödei J.: EA 3459. 13—14. 

222 A kérdésről részletesebben Balassa I. : Az eke szántóföldre történő 
kiszállításának módjai. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei. 
1966. 

223 Jankó J. : i. m. 245. 
224 Vaj kai A.: i. m. 90—91. 
225 Szúrd. Hofer T. EA 3522.8. — Szenna. Imre M. EA P. 182/1962—63. 

Magyaratád. Imre M. EA P. 259/1963—64. — Gadány. Kelemen P. EA 

Der Reichtum an in der näheren und entfernteren Umge
bung des Balaton zum Vorschein gekommenen archäolo
gischen Funden, ethnographisch interessanten Gebrauchs
gegenständen, Aufzeichnungen und Darstellungen gibt 
uns Gelegenheit zur Untersuchung des Pfluges und des 
Pflügens in den einzelnen historischen Perioden. In der 
Studie werden der Pflug und die Arbeit mit ihm in fünf 
Epochen dargestellt, der Verfasser wählte dabei die Perio
den aus, aus denen ihm die meisten Angaben zur Verfügung 
stehen. 

1. Möglichkeiten für den Gebrauch des Pfluges in der prä
historischen Zeit. Da wir aus dieser Zeit keine unmittelbaren 
gegenständlichen Beweise besitzen, müssen wir uns auf mit
telbare Beweise stützen. Getreidesamen kamen aus dem 
Neolithikum in geringer Zahl, aus der Bronze- und Eisen
zeit bereits in größerer Zahl zum Vorschein. Die Domesti
kation des Rindviehs ist in der Zselizer Gruppe der Linear
keramik nachweisbar, während wir die Tatsache, daß das 
Vieh auch zum Ziehen benutzt wurde, erst auf die Wende 
des 3—2. Jahrstausends setzen können. Das zeigt, daß die 
Voraussetzungen für die Pflugwirtschaft hier später erschei
nen, als zum Beispiel in der Großen Tiefebene. 

2. Die Pflüge der keltischen Zeit. Die erste Welle der Kelten 
erreichte das Karpatenbecken im 4. Jahrhundert v. u. Z. 
die Balaton-Gegend besetzten sie im 3. Jahihundert v. u. Z. 
Als erste in Europa benutzten die Kelten den mit langer, 
s;hmaler Schar versehenen Pflug und sie verbreiteten diesen 
in einem großen Gebiet. Bedeutende Exemplare von diesen 
Pflügen wurden in der Balaton-Gegend in Siedlungen ausge
graben,die mit Sicherheit an die Kelten geknüpft werdenkön
nen (Abb. 1—3).Die Form dieser Pflüge stimmt mit der Form 
von Pflügen genau überein, die wir von England bis zur Uk
raine aus viîlen Orten kennen. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
kann die Herausbildung und der regelmäßige Gebrauch der 
flachen Pflugschar im 2—1. Jahrhundert v. u. Z. ebenfalls 
mit den Kelten in Beziehung gebracht werden. Inder vorlie
genden Studie werden von diesendrei Pflugscharen bespro
chen (Abb. 4—6), und zwar aus Siedlungen, in denen die ehe
malige kontinuieriche Anwesenheit der Kelten nicht bezwei
felt werden kann. 

3. Die Pflüge der römischen Periode. Die Römer eroberten 
die Balaton-Gegend in den ersten Jahren unserer Zeitrechnung, 
ihre Herrschaft bzw. ihre unmittelbare Wirkung dauerte 
ganz bis zum 5. Jahrhundert. Die Ackergebiete gehörten 
zwar in dieser Zeit den römischen Kolonen, sie wurden 
aber von der einheimischen Bevölkerung bearbeitet. Zwei 
lanzenförmige Pflugscharen (Abb. 7—8), die aller Wahr
scheinlichkeit nach Teile einer ganz primitiven Arl gewesen 
sind, kamen aus der westlichen Ecke des Balaton zum 
Vorschein. Viel größer ist aber die Zahl der symmetrischen, 
schaufeiförmigen Pflugscharen, die an Sohlenpflügen und 
meistens im Verhältnis zum Boden in horizontaler Lage ver
wendet werden durften (Abb. 9—25). Die meisten Exemplare 
der umfangreichen Sammlung sind auf den westlichen Teil 
des Balaton zu lokalisieren. Die formalen Entsprechun
gen lassen sich nach Nord-Italien verfolgen. Die ver
schiedenen Typen traten vermutlich parallel nebenein-
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ander auf, eine historische Reihenfolge läßt sich unter 
ihnen vorläufig noch nicht feststellen. Als älteste Form 
können trotzdem die Pflüge betrachtet werden, die keine 
Achse haben und vom Ende der Tülle der Schar ein 
gleichschenkliches Dreieck bilden (Abb. 18). Die Tülle des 
anderen Typs erweitert sich stark nach außen, was davon 
zeugt, daß die Schar in befestigter Lage einen Spitzwinkel 
mit dem Boden bildete (Abb. 9, 15). Die Mehrheit der 
Pflugscharen wühlte aber bei einem Flügel und einem Schaft
loch von gemäßigter Größe horisontal den Boden. (Abb. 21). 
Außerdem kamen gewiß auch lokale Formen südlich des 
Balaton vor. (Abb. 23.) 

Aus dem römerzeitlichen Pannonién besitzen wir zahl
reiche bedeutende Beweise über die Herausbildung der 
asymmetrischen, mit Radvorgestell versehenen Beetpflüge. 
Sehr wichtig sind von diesen die in der Regel aus drei Teilen 
bestehenden Pflugketten, mit denen der Pflugbaum an das 
Radvorgestellt geschnallt wurde (Abb. 27—32). Die große 
Anzahl von Exemplaren zeugtdavon, daß das Radvorgestell, 
der eine wichtige Voraussetzung zur Herausbildung des 
Beetpfluges bildet, in der Balaton—Gegend und südlich von 
diesem Gebiet im 2.—5. Jahrhundert gebräuchlich war. 

Mit dem Erscheinen des Sechs dürfen wir bereits vom 
Ende der La Tène-Periode an rechnen, aber wegen der unsi
cheren Zeitbestimmung der pannonischen Funde können 
keine einzigen Funde auf diese Zeit gesetzt werden. Es gibt 
solche mehr als 60 Zentimeter lange Seche, von denen anzu
nehmen ist, daß sie als Teile eines selbständigen Vorschnei
ders fungierten. (Abb. 33 a—d). Die geraden und gebogenen 
Seche, hatten in den verschiedenen Bodenarten immer eine 
andere Aufgabe. (Abb. 35—36.). Das Sech konnte zwar auch 
an Arien vorkommen, wurde aber vor allem an Beetpflügen 
verwendet und sein Verbreitungsgebiet in Europa fiel auch 
später mit dem des Radvorgestells zusammen. 

Den wirklichen Beweis für den Beetpflug liefert trotzdem 
die asymmetrische Pflugschar. Exemplare aus dieser Zeit 
wurden in Jugoslawien, England, Polen und der Moldaui
schen SSR gefunden. Die vorgestellten fünf Exemplare aus 
der Balaton-Gegend (Abb. 37—41) zeugen davon, daß der 
Beetpflug im westlichen Teil der Balaton-Gegend aller Wahr
scheinlichkeit nach bereits in römischer Zeit verwendet wurde. 
Das neue Werkzeug war zur besseren Bearbeitung des Bo
dens geeignet und steigerte auf diese Weise in bedeutendem 
Maße den Getreideertrag, was im Römischen Reich außer
ordentlich wichtig und nötig war. 

4. Der Pflug und das Pflügen im Mittelalter. Zur Zeit der 
Völkerwanderung erlebte die blühende Landwirtschaft der 
Balaton-Gegend einen Rückfall. Aus den frühen Abschnit
ten dieser Periode besitzen wir auch keine Funde im Zusam
menhang mit dem Pflug. Bloß aus dem 9. Jahrhundert ist 
uns eine Pflugschar bekannt (Abb. 42), die bereits mit den 
Slawen in Verbindung gebracht werden kann. Aus der Zeit 
nach der ungarischen Landnahme stehen uns erst vom 11. 
Jahrhundert an Aufzeichnungen zur Verfügung, die über 
den regelmäßigen Gebrauch des Pfluges und über weitläu
fige Ackergebiete berichten. Gegenständliche Überreste der 
Pflüge dieser Periode sind aber aus der Balaton-Gegend 
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nicht auf uns gekommen. Der „Pflug" bedeutete im 11.—14. 
Jahrhundert das Werkzeug mit der Zugkraft zusammen, er 
bezeichnete aber auch ein gewisses Gebiet von nach Epochen 
und Gegenden wechselnder Größe. Aus der Tatsache, daß 
vor den größten Teil der Pflüge 8—10, vor den kleineren 
Teil 2—4 Ochsen gespannt wurden, können wir auf Größen
unterschiede zwischen den Pflügen folgern. 

Die Pflugscharen, die aus dem 16. Jahrhundert stammen, 
sind teilweise symmetrisch, teilweise asymmetrisch (Abb. 43— 
50) und beweisen dadurch, daß die Arie und Beetpflüge in 
dieser Zeit parallel nebeneinander im Gebrauch waren. 

5. Die Pflüge des 18—19. Jahrhunderts. Das 18. und 19. 
Jahrhundert war die Periode der vollständigen Herausbil
dung der Pflüge, deren Pflugscharen und Seche aus Holz 
verfertigt wurden. In dieser Periode finden wir auf den 
Dorfsiegeln oft Pflugscharen und Seche (Abb. 52—67), und 
zwar in allen Fällen eine asymmetrische Pflugschar als Beweis 
dafür, daß die Arie in dieser Zeit nicht mehr gebräuchlich 
waren. Die Pflugscharen, bei denen wir eine schmalere (Abb. 
70.) und eine breitere Form unterscheiden können, wurden 
teilweise in österreichischen Hüttenwerken, teils von Dorf
schmieden verfertigt. Den Holzkörper des Pfluges haben die 
Bewohner des Bakony-Gebirges geschnitzt, und zwar nicht 
nur für ihr Dorf oder für ihre unmittelbare Umgebung, 
sondern für den ganzen mittleren Teil Transdanubiens. 

Die überwiegende Mehrheit der in der Balaton-Gegend 
gebrauchten Holzpflüge war der Sterzsohlenpflun, d. h. die 
Sterze und die Sohle wurden aus einem Holzstück geschnitzt, 
was der Konstruktion große Festigkeit verlieh. Südlich des 
Balaton wurden gerade, nördlich des Balaton gebogene Grin
del geschnitzt. Im westlichen Teil des Balaton arbeitete man 

Par ses trouvailles archéologiques, monuments etnographi-
ques, notations et représentations datant d'époques diffé
rentes, la région du lac Balaton rend possible d'étudier la 
charrue le labour. Notre étude distingue cinq époques, en 
choisissant les périodes où le plus de données sont à notre 
disposition. 

/ . La probabüité de l'utilisation de la charrue dans l'âge 
préhistorique. Puisque nous n'avons pas de preuves positives 
directes, nous devons nous référer aux prouves indirectes. 
Peu de grains de blés nous sont restés du néolithique, ils 
sont déjà plus nombreux provenant de l'âge du bronze et 
de l'âge de fer. La domestication de la bête à cornes est prou
vée par la céramique aux dessins linéaires du groupe de 
Zseliz, mais nous ne pouvons supposer leur attelage qu'au 
tournant des 3e et 2e millénaires. Tout cela montre que les 
conditions premières de la culture à la chaurre se présentent 
plus tard que, par exemple, dans la Grande-Plaine. 

2. Charrues de l'époque celtique. C'est au 4e siècle avant 
notre ère que la première vague des Celtes arriva au bassin 
des Carpates, et ils envahirent la région de Balaton au 3e 

siècle avant notre ère. Les Celtes étaient les premiers en 
Europe qui employaient des charrues au soc étroit et al
longé, dont ils répandirent l'usage dans une vaste région. 
Des pièces remarquables en furent retrouvées dans la région 
de Balaton (fig. 1-3), aux sites que l'on peut attacher sans 
aucun doute aux Celtes. La forme de ces socs est identique 
avec celles que l'on retrouve à plusieurs sites depuis l'An
gleterre jusqu'à la frontière de l'Ukraine. On peut attribuer 
aux Celtes la formation et l'usage régulier des socs au fer 
plat, de toute probabilité au 2e ou au 1er siècle avant notre 
ère. L'étude présente trois de ces socs (fig. 4-6) trouvés à 
de tels sites où la présence continue des Celtes est incontes
table. 

mit Pflügen, in deren Sohle die Sterzen eingemeißelt waren. 
Bei solchen Pflügen war der Grindel immer gebogen. Später 
wurde das eiserne Gestell der Pflüge diesen Typs in den stei-
rischen Hüttenwerken hergestellt. 

Die Radvorgestelle wurden selbst noch im 19. Jahrhundert 
ganz aus Holz gemacht, höchstens die zwei gleichen Räder 
bekamen einen Eisenbeschlag. Später wurde das eine Rad 
vergrößert und dieses Rad rollte dann in den Furchen. 
Mit dem Radvorgestell konnte man nicht nur den Lauf 
des Pfluges gleichmäßiger machen, sondern mit seiner Hilfe 
konnte auch die Tiefe und Breite der Furchen geregelt 
werden. 

Am Anfang des 19. Jahrhunderts tauchten, wenn auch 
noch sporadisch, die Halbeeisenpflüge auf, bei denen nur 
noch der Grindel und die zwei Sterzen aus Holz verfertigt 
wurden. In der Verbreitung dieses Typs spielte die im Jahre 
1797 gegründete Keszthelyer Landwirtschaftliche Hochschule 
„Georgikon" eine sehr große Rolle. Nach 1850 verbreiteten 
sich rasch auch in den Bauernhöfen die zu Hause hergestell-
Halbeeisenpflüge (Vidacs, Cenker Pflug), die bis 1871 mehr 
als die Hälfte der Holzpflüge verdrängten. Bis zur Jahrhun
dertwende verschwand dann die überwiegende Mehrheit der 
Holzpflüge gänzlich aus dem Gebrauch. 

Für die Herbstsaat hat man in dieser Zeit in der Regel 
bereits dreimal gepflügt, während für die Frühjahrssaat nur 
einmal, in der letzten Zeit zweimal gepflügt wurde. Der 
Pflug wurde auf einer Pflugschleife zum Acker befördert, 
diese Pflugschleifen waren entweder V- oder A-förmig. Die 
Äcker wurden im allgemeinen zusammengepflügt und ausei
nandergepflügt, im westlichen Teil des Balaton kam aber 
auch der Kammanbau vor. 
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3. Charrues de l'époque romaine. C'est aux premières an 
nées de notre ère que les Romains conquirent la région de 
Balaton et leur règne, c'est-à-dire leur influence directe dura 
jusqu'à 5e siècle. Pendant cette période, bien que les terres 
fussent aux mains des colons romains, c'était la population 
indigène qui les cultivait. Deux socs à la forme de flèche de 
lance (fig. 7-8) — certainement parties d'un araire primitif — 
ont été retrouvés dans le coin ouest de Balaton. Beaucoup 
plus nombreux sont les fers spatules symétriques que l'on 
devait employer aux charrues à pattes, mis, dans la plupart 
des cas, parallèlement avec le sol (fig. 9-25). La plus grande 
partie de la nombreuses collection s'attachent à la partie 
occidentale de Balaton. On peut suivre les traces de leur res
s e m b l a i de forme vers l'Italie du Nord. Les différents types 
existaient probablement simultanément, actuellement il en 
est impossible d'établir un ordre chronologique. Pourtant, 
nous pouvons considérer comme du type le plus ancien ceux 
qui — à partir de la douille — forment un triangle isocèle 
(fig. 18). La douille de l'autre type s'élargit considérable
ment au dehors, ce qui prouve que le soc fixé faisait un 
angle aigu avec le sol (fig. 9,15). Mais, ailés et munis d'une 
douille d'une grandeur modérée, la plupart des socs labourai
ent déjà horizontalement le sol (fig. 21). En outre, des formes 
locales se présentaient égalementausuddulacBalaton(fig.23). 

Nous avons nombreuses preuves remarquables de la for
mation du bâti de charrue au versoir asymétrique dans la 
Pannonié de l'époque romaine. Parmi celles-ci, les enrayages 
de charrue —• composés ordinairement de trois parties — 
par lesquel l'âge était attaché au bâti sont importants (fig. 
27-32). Les nombreux exemples prouvent qu'aux 2e-5e si
ècles, dans la région de Balaton et au Sud du lac, on employait 
déjà le bâti de charrue, qui est une conditions perliminaire de 
la formation de la charrue au versoir. 

Quelques données à l'historique de la charrue et du labour dans la région 
du lac Balaton 
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On peut supposer l'apparition du coutre dès la fin de 
l'époque La Tène, mais à cause de la difficulté de la datation, 
nous ne pourrions fixer aucune trouvaille à cette époque. 
Il y a des coutres longs de plus de 60 cm, dont il est permis 
de supposer qu'ils avaient servi comme parties fendantes 
(fig. 33 a-d). Les coutres droits et recourbés servaient à buts 
différents sur les terrains différents (fig. 35-36). Il est pos
sible que le coutre fût appliqué à un binet, mais il était em
ployé surtout aux charrues au versoir, et son aire géogra
phique est approximativement identique avec celle de l'âge. 

La véritable preuve de la charrue au versoir est pourtant 
le soc asymétrique. On a trouvé de telles trouvailles de cette 
époque en Yougoslavie, Angleterre, Pologne et dans la R. S. 
S. de Moldavie. Les cinq exemplaires présentés (fig. 37-41), 
trouvés dans la région de Balaton, prouvent que dans la 
partie ouest du lac, on a utilisé la charrue à versoir déjà 
dans l'époque romaine. Ce nouvel outil rendait possible la 
meilleure cultivation de la terre, et a augmenté le rendement 
des récoltes dont l'Empire Romaine avait grand besoin. 

4. La charrue et le labourage au Moyen Age. Dans l'époque 
de la migration des peuples, la culture florissante de la ré
gion de Balaton a eu une régression. Aussi n'avons-nous 
pas de trouvailles relatives à la charrue, de la première pé
riode de cette époque. Seulement du 9e siècle connaissons 
nous un fer de charrue (fig. 42) que l'on peut attribuer aux 
Slaves. Après la conquête hongroise, depuis le 11e siècle 
nous disposons de tels documents écrits qui parlent de 
l'emploi régulier de la charrue, et de champs de blé étendus. 
Mais dans la région de Balaton, il n'a pas apparu des restes 
concluants des charrues de cette époque. Aux lle-14e siècles, 
le mot charrue a signifié l'outil, ensemble avec sa bête de 
trait, mais aussi le «charruage» mesure de surface dont la 
grandeur variait selon les époques et les régions. Le fait 
qu'à la majeure partie des charrues on attelait 8-10 boeufs, 
et à une partie plus petite seulement 2-4, peut laisser croire 
que les charrues étaient de grandeurs différentes. 

Les fers de charrue du 16e siècle (fig. 43-50) sont en partie 
symétriques, en partie asymétriques, ce qui prouve que 
dans cette époque on utilisait la bineuse et la charrue à 
versoir en même temps. 

5. Les charrues des 75e et 19e siècles.} Les 18e et 19e si
ècles étaient l'époque du plein développement des charrues 
en bois, montées d'un soc et d'un coutre. Dans cette époque 

Археологические находки, этнографический материал, 
предметы бы га их описание и изображение дают 
возможность проследить историю плуга и пахоты в 
ближних и дальних окрестностях Балатона в различные 
исторические эпохи. Настоящая статья рассматривает 
это в разрезе пяти исторических периодов. Периоды эти 
выбраны произвольно, на основании количества имеюще
гося материала. 

1. Возможности употребления плуга 
в доисторическую эпоху 

За отсутствием непосредственных материальных памят
ников приходится основываться на косвенных. Из
вестно, что уже в древние времена занимались посевом 
зерновых, о чем свидетельствуют находки зерен злаков: 
в небольших количествах в слоях неолита и в большем 
количестве в слоях бронзового и железного периодов. 
Доместификация рогатого скота подтверждается изоб
ражением на керамической посуде желизскои группы 
этого периода; об использовании же скота в качестве 

nous trouvons souvent sur les sceaux de village la représen
tation d'un fer de charrue (fig.52-67), et dans tous les cas, des 
socs asymétriques, ce qui prove que dans cette époque l'em
ploi de la bineuse était déjà dépassé. Les fers, dont nous dis
tinguons une forme étroite (fig. 70) et une forme large ont 
été fabriqués en partie dans les forges autrichiennes, en partie 
des forgerons villageois. Le bâti en bois était assemblé par 
les habitants de la montagne de Bakony, qui travaillaient 
non seulement pour leurs villages et les contrées immédiates, 
mais aussi pour la partie centrale de la Transdanubie. 

Dans la grande majorité des charrues en bois utilisées 
dans la région de Balaton, le bâti et les mancherons de la 
charrue étaient coupés d'une seule pièce, ce qui donnait à 
la construction une grande résistance. Au Sud de Balaton 
on coupait des ages droits, au Nord ils étaient courbés. 
Dans la partie ouest de Balaton on utilisait des charrues 
dans le bâti desquelles les mancherons étaient plongés. Les 
ages de ces charrues étaient toujours recourbés. Plus tard, 
les bâtis en fer de ce type de charrue seront fabriqués dans 
les forges styriennes. 

Même au 19e siècle, les bâtis étaient entièrement en bois 
tout au plus on mettait un bandage de fer aux deux roues 
égales. Plus tard, on a agrandi une des roues, et celle-ci 
passait dans le sillon. Non seulement on rendait la marche 
de la charrue plus régulière par le bâti, mais on pouvait 
ainsi régler aussi la profondeur et la largeur du labour. 

Au commencement du 19e siècle, bien que très sporadi
quement, apparaissent les charrues moitié en bois, moitié 
en fer, dont l'âge et les deux mancherons seuls sont en bois. 
A la propagation de ce type, l'école supérieure de l'agricul
ture, ls Georgikon de Keszthely, fondé en 1797 a beaucoup 
contribué. Après 1850, même chez les paysans les charrues 
mi-bois mi-fer fabriquées en Hongrie (Vidacs, charrue de 
Cenk) se répandent rapidement, et en 1871 elles sont déjà 
plus nombreuses que les charrues en bois. Au tournant du 
siècle, celles-ci sont pour ainsi dire complètement disparues. 

Dans cette époque on exécutait déjà trois labours en gé
néral les semailles d'automne, et un — plus tard deux — 
pour celles de printemps. On transportait la charrue aux 
champs sur une sorte de traîneau dont la forme était en V 
ou en A. En général, le labour était à plat ou à disséminé, 
tandis que dans la partie ouest de Balaton quelquefois on 
endossait aussi les champs. 
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тяговой силы можно говорить достоверно только, на
чиная с III—-II тысячелетий до н. э. Все эти данные дают 
возможность сделать вывод о том, что предпосылки 
для земледелия с использованием плуга здесь появились 
позднее, чем, например, в Большой Венгерской низмен
ности. 

2. Плуги кельтского периода 

Первая волна кельтов достигла Карпатского бассейна в 
IV веке н. э., в окрестностях Балатона кельты обоснова
лись в III веке до н. э. Впервые в Европе начинают при
менять длинный узкий лемех кельты. Позже такой ле
мех распростанился на значительной территории кон
тинента. Такие лемеха были найдены при археологичес
ких раскопках и в районе Балатона (Рис. 1—3). Находки 
эти, по всей вероятности, происходят из кельтских по
селений. Лемех этот по своей форме точно соответствует 
тем, которые известны нам по находкам на территории 
Европы от Англии до Украины. По всей вероятности, 
начало употребления плоского лемеха во II—I вв. до 
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н. э. нужно связывать с кельтами. Б нашем реферате мы 
приводим три таких лемеха (рис. 4—6), найденных в 
таких местах, где присутствие кельтов кожно считать 
неоспо римым. 

3. Плуги римского периода 

Римляне покорили окрестности Балатона в начале I 
века нашей эры, их господство и влияние простиралось 
вплоть до V века. Хотя земля находилась в руках рим
ских колонов, ее обработка производилась местными 
жителями. Два копьевидных лемеха (рис. 7—8), которые 
были, очевидно, частью совершенно примитивного 
плуга, были найдены на западном побережье Балатона. 
В гораздо большем количестве найдены симметричные 
лопатовидные лемеха, которыг в большинстве укрепля
лись на плугу в положении, горизонтальном по отно
шению к почве (рис. 9—25). Большинство экспонатов этой 
довольно большой коллекции было найдено также в за
падных районах Балатона. Лемеха такой формы встреча
лись в Северной Италии. Эти разные формы лемехов, 
вероятно, существовали одновременно, их историческую 
последовательность в настоящее время пока невозможно 
установить. И все же самыми древними можно считать 
те, что не имеют плеча и образуют правильный треуголь
ник (рис. 18). Второй тип — сильно расширенный кнару
жи, в укрепленном положении образует с поверхностью 
земли острый угол (рис. 9, 15). Большинство же лемехов 
этого периода имеет рукоятку (рис. 21). Кроме того, по 
всей вероятности, к югу от Балатона применялись и дру
гие, местные формы (рис. 23). Ассиметричные прицепные 
плуги имели распространение в римской Паннонии, о чем 
у нас имеются неоспоримые сведения. Среди них самые 
важные — это те трехкорпусные тяговые плуги, градили 
которых прикреплялись к тяге (рис. 27—32). Такие 
плуги употреблялись в окрестностях Балатона во II—V 
веках, о чем свидетельствует большое количество их, на
йденное при раскопках. 

Появление сошника относится нами к концу периода 
La Tere, хотя ни одну из находок периода Паннонии мы 
с полным основанием не можем связать с этим археоло
гическим периодом. Имеются сошники длиной более 
60 см, о которых мы можем предположить, что они 
употреблялись самостоятельно для рыхления почвы 
(рис. 33 а—д). Прямые и вогнутые сошники употребля
лись для различных целей (рис. 35—36). Сошник приме
нялся уже и на мотыжном плугу, но все же в первую оче
редь их употребление связано с тяговыми плугами. Ле
мех таких плугов обычно был ассиметричным. Такие 
плуги находили и при раскопках соответствующего ар
хеологического слоя на территории Югославии, Англии, 
Польши, Молдавии. Пять штук, показываемых нами, 
свидетельствуют о том, что такие плуги применялись 
в западной части Балатона уже в римский период. Новое 
орудие обеспечивало лучшую обработку почвы, что в 
свою очередь увеличивало урожай зерна, в чем Римс
кая империя остро нуждалась. 

4. Плуги и пахота в средние века 

Во время великого переселения народов цветущее зем-
ледение окрестностей Балатона пришло в упадок. Мы 
и не располагаем находками плугов, относящимися к 
этому периоду, имеется лишь один лемех (рис. 42) сла

вянского происхождения. Имеются письменные свиде
тельства, указывающие, что в период после «обретения 
родины» на территории Венгрии широко пользовались 
плугами, и пахотные земли занимали довольно обшир
ную площадь. Подтвердить это материальными наход
ками мы однако не можем. В XI—XIV вв. под плугом 
понимали само сельскохозяйственное орудие вместе с 
тяговой силой. Имеются сведения, что в болшинство 
плугов запрягалось по 8—10 волов, в некоторые — по 
2—4 вола, из чего можно сделать заключение, что упот-
требляемые плуги были разных размеров. 

Из находок XVI века известны симметричные и асси-
метрычные лемеха, таким образом одновременно в 
употреблении были плуги двух различных видов. 

5. Плуги XVHI^XIX веков 

В XVIII—XIX веках применялись деревянные плуги с 
железным лемехом и сошником. В этот период на дере
венских печатях часто встречаются изображения лемеха 
и сошника (рис. 52-67), причем они во всех случаях асси
метричные, что свидетельствует о том, что к этому пери
оду мотыжный плуг уже окончательно вышел из упо
требления. Лемеха, среди которых имелись узкие (рис.70) 
и широкие, частично изготовлялись местными деревенс
кими кузнецами, частично же в австрийских гутах. Дерев
янный корпус плуга изготовляли жители гористых райо
нов Прибалатонья — и не только для своих собственных 
нужд, но и для населения средней полосы Задунайского 
края. 

Деревянные плуги, применявшиеся в окрестностях 
Балатона, были в большинстве выструганы из целого 
бревна, т. е. из одного куска дерева выстругивались и 
рукоятка и подошва плуга, что обеспечивало большую 
устойчивость. В южных окрестностях Балатона градиль 
делался прямым, в северных районах — кривым. В за
падных районах пахали плугами, в которых рукоять 
врезалась в подошву плуга. Градиль здесь всегда был 
кривым. Позднее на стайерских гутах стали изготовлять 
для таких плугов корпус из железа. 

Еще и в XIX веке корпус плуга изготовлялся целиком 
из дерева, разве что делали железные ободья на оба 
колеса одинакового размера. Позднее одно колесо уве
личили в размерах, это большее колесо шло в борозде. 
Этим достигалась не только более ровная пахота, но по 
усмотрению можно было углублять пахоту или рас
ширять охват. 

В начале XIX века, хотя и довольно редко, начинают 
появляться и полужелезные плуги, у которых из дерева 
делались только градиль и две рукоятки. В распростра
нении таких плугов большую роль сыграла основанная 
в 1797 году высшая сельскохозяйственная школа — Геор-
гикон. После 1850 года начинается повсеместное рас
пространение полужелезных плугов отечественного про
изводства (Видач, Ценки). К 1871 году из имевших при
менение плугов — половина была уже полужелезная. 
К началу нашего века деревянные плуги совершенно ис
чезли. 

К этому времени под озимые обычно проводили 
тройную вспашку, под весенные посевы пахали только 
один раз, позднее — два. Плуг на поля дотавлялся на 
полозьях, которые имели форму буквы V или А. Обычно 
проводили зяблевую вспашку, в западных районах 
Балатона встречалась и гребенчатая вспашка. 

Иван Балашша 
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Újabban előkerült Veszprém megyei tárgyi céhemlékek 

A veszprémi és Veszprém megyei tárgyi céhemlékek rend
szeres publikálása 1963-ban kezdődött el. A Veszprém 
megyei Múzeumok Közleményeinek 1. kötetében a 
céhpecsétnyomók, 2. kötetében a céhbehívótáblák, 
4. kötetében a céhkorsók és céhedények, 5. kötetében 
a céhládák, 10. kötetében pedig a céhzászlók, céhlám
pák, szállásjelvények és céhjelvényes bútorok ismerte
tése jelent meg.1 Ez idő alatt számos újabb tárgyi céh
emlék került elő, helyesebben vált ismeretessé részint 
magángyűjteményekből, részint más múzeumok gyűj
teményeiből, részint pedig a kutatások során sikerrel 
járt begyűjtés útján. 

I. CÉHPECSÉTNYOMÓK 

Az újonnan felbukkant céhpecsétnyomók nagyrésze 
pápai. Ez tökéletesen indokolt, hiszen az 1963. évi pub
likációban mindössze két pápai pecsétnyomót sikerült 
ismertetni. A pápai Helytörténeti Múzeum gyűjteménye 
3 céhpecsétnyomóval gyarapodott. A volt Jankó gyűj
teményből szerezte meg a múzeum 1965-ben az alábbi 
pecsétnyomókat. 

1. Évszám szerint a legrégibb a pápai takácscéhé. 
Magyar nyelvű köriratán 1613-as évszám olvasható. 
A tömör, tömzsi, hatszögletes nyelű sárgaréz nyomó, 
igen kezdetleges, mély véséssel, a következő képet mu
tatja: A kerek pecsétmező közepén címerpajzsban 3 
vetélő, a pajzsot két oldalról egy-egy ágaskodó orosz
lán tartja, a pajzs fölött címertakarók között ötágú ko
ronából kinövő, jobbjában egyenes kardot tartó, bal
ját csípőjére helyező férfialak. A pecsét rajza és körira
tának betűi annyira primitívek, a címerpajzs alakja, 
valamint a címertartók és a korona elhelyezése annyira 
elüt a XVII. század stílusától, hogy minden valószínű
ség szerint jóval később készült munkáról lehet szó. 
A XVII. században még általában jól képzett ötvösök 
vésték a pecsétnyomókat, s munkájuk színvonala jó
val magasabb volt (1. kép). 

2. Ugyancsak a fenti magántyűjteményből került a 
a pápai Helytörténeti Múzeumba a pápai ács- és kő
művescéh 1792-es évszámú, ezüst lappal ellátott pecsét
nyomója is. A céhpecsét ovális mezejét hosszú, függőlege
sen elhelyezett fűrészlap rajza osztja ketté. A fűrész 
felső végét korona díszíti. A jobb mezőben a kőműves 
mesterség szerszámai: kőműveskalapács, kőműveska
nál, körző és vízszintmérő képe látható, a baloldali me
zőben pedig ácsszerszámok helyezkednek el: ácskapocs 

alatt nyitott körző, ácskeresztfejsze, ácsszekerce és ács
kötőfejsze (2. kép). 

3. Végül a harmadik pecsétnyomó a pápai cipész
ifjúságé. A sárgaréz, magyar köriratú, ovális pecsétnyo
mó közepébe a koronás magyar címer képét vésték. 
A nyomó feltehetően a XIX. század második felében 
készült. 

4. A pápai fazekascéh első pecsétnyomója a nagy
bányai múzeumban (Muzeul Regiunii Maramures, 
Baia Mare, Románia) található. A pecsétnyomót a du
nántúli eredetű Meszlényi Gyula szatmári püspök aján
dékozta a Nagybányai Városi Múzeumnak.2 A kör alakú 
réznyomónak csak a lapja maradt meg. Köriratának 
tanúsága szerint 1661-ben készült. A levélkoszorús sze
gélyű, kör alakú pecsétmezőben két külön fogantyús, 
háromszög alakú fakés között régi típusú több lábon álló 
fazekaskorongon kétfülű olaszkorsó áll, amelyből szim
metrikusan kihajló virágos indák ágaznak szét. A késő
reneszánsz ízlésű szépen komponált és metszett pecsét
nyomó latin felirata is figyelemre méltó: „SIGILLUM 
HOC EST CEHE FIGULORUM PAPENSIUM" (Ez 
a pecsét a pápai fazekasoké) (3. kép). 

5. Magángyűjteményben bukkant fel és onnan sze
rezte meg 1964-ben a pápai Helytörténeti Múzeum a 
pápai fazekascéh másik, későbbi pecsétnyomóját. 
A hosszú fogantyús, tömör vasnyomó kerek rézlapját 
fonott koszorú szegélyezi. Körirata — e korban már 
szokatlan módon — latin nyelvű. A pecsétmezőben 
ugyanis 1825-ös évszám olvasható. Babér- és olajág 
között klasszicizáló antik mellszoborral díszített, copf 
stílusú cserépkályha képe foglalja el a pecsétmező fő
helyét, jobbra tőle egy serpenyő, balra egy füles fazék 
látható (4. kép). 

6. A budapesti Mezőgazdasági Múzeum gyűjtemé
nyébe került a pápai gombkötők céhpecsétnyomója. 
Eddig csak a lenyomatát ismertük, annak alapján ismer
tettük a céhpecsétek között,3 évszáma is bizonytalan 
volt. A pecsétlő lap bronzból készült, nyele szokatlanul 
egyszerű, durva, nagyon kopott fahenger. A kerek pe
csétmezőt kis háromszögekből álló keret szegélyezi, 
amelyen belül fut körül a magyar nyelvű körirat, 
1678-as évszámmal. A belső, kerek mezőben két hajlí
tott bőségszaruhoz hasonló motívum között egy hajlí
tott jobb kar tollforgót tart. Jobbra és balra tőle 3—3 
vitézkötés. Ez a magyarországi gombkötőmesterség 
általánosan elterjedt címerképe. A tollforgó fölött a 
,,bőségszaruk" szája végénél virágok és sok kis gömb, 
talán gombok (5. kép). 
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